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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar as governamentalidades liberal e neoliberal no 

Brasil. Seguindo a ideia de que rastrear a governamentalidade é investigar como o 

conhecimento em determinado período conecta-se com as formas de governar a população, 

partiremos da análise das práticas e teorias econômicas que nos permitirão traçar as 

transformações da racionalidade política nacional. Ao nos focarmos no Brasil, examinamos 

como os dispositivos de governar específicos da nossa história criaram um discurso liberal 

e neoliberal que possui diferenças marcantes com seus análogos estadunidense e europeu. 

São os mecanismos de poder derivados do governo da população escrava — e depois do 

liberto pobre — que serão reproduzidos no discurso liberal e neoliberal, tendo como centro 

a incapacidade da população brasileira de formar a sociedade comercial e, posteriormente, 

o Estado patrimonialista como obstáculo para a emergência do sujeito-empresário 

neoliberal. A partir daí, procuramos demonstrar que a herança ibérica — Estado grande e 

ineficiente, população despreparada — é um efeito do nosso próprio discurso liberal e 

neoliberal. O liberalismo não é distorcido por uma história ibérica que o torna difícil de ser 

implementado no Brasil, ela é parte integral de como o liberalismo conformou-se em nosso 

território. 

 

Palavras-chave: governamentalidade, pensamento econômico, liberalismo, neoliberalismo. 



ABSTRACT 
 

Keywords: governmentality, economic thought, liberalism, neoliberalism 

 

 

This work aims to study liberal and neoliberal governmentalities in Brazil. Following the 

idea that tracking governmentality is to investigate how knowledge in a period connects 

with the ways of governing the population, we resort to analysis of practices and 

economic theories which opens the possibility of tracing the transformations in the 

national political rationality. Focusing on Brazil, we examine how the specific devices of 

our history have created a liberal and neoliberal discourse that has marked differences 

with its American and European analogues. It is the mechanisms of power derived from 

governing the slave population - and the poor liberal after – that are reproduced in liberal 

and neoliberal discourse, centered on the inability of the Brazilian population to form a 

commercial society and after, the patrimonial state as an obstacle to the emergence of the 

neoliberal subject. Following this point, we try to demonstrate that the iberian heritage – 

big and inefficient state and the populations inability – its an effect of our liberal and 

neoliberal discourse. Liberalism is not distorted by an Iberian history that becomes 

difficult to be implemented in Brazil, it is an integral part of how liberalism conformed 

in our territory. 
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Introdução  
 

The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to 

economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists. 

        Joan Robinson – economista inglesa 

 

O leitor que se depara com o sumário desta tese deve experimentar algum tipo de 

ceticismo. Não é mais comum encontrar trabalhos acadêmicos que busquem dar conta de 

tamanho recorte temporal. Adiantamos que a ideia original deste trabalho não tinha esta 

ambição. Pelo contrário, surgiu da tarefa de compreender a emergência do neoliberalismo 

no Brasil com base no conceito de governamentalidade, concebido inicialmente por 

Michel Foucault. O objetivo inicial era “modesto”, pelo menos em comparação com o 

resultado final: entender em que momento de nossa história, o sujeito concorrencial se 

tornou o objeto da arte de governar, inaugurando a governamentalidade neoliberal no 

Brasil. Partíamos da peculiaridade de que o desenvolvimentismo foi dado como derrotado 

na virada dos anos 80 para os 90, enquanto a ascensão do neoliberalismo nos países 

centrais se dera nos anos 70. Quais seriam os elementos do nosso “atraso” e como eles 

modificariam a arte de governar brasileira?  

Embora o objeto de indagação continuasse o mesmo, quando iniciamos nossas 

pesquisas, foi se tornando claro que fatores de longa duração conformaram o discurso 

econômico brasileiro em todas as suas manifestações e responder a essa pergunta de 

forma adequada resultou na ampliação da pesquisa. De um projeto que se restringia à 

segunda metade do século XX e começo do XXI, voltamos ao Império Português e à 

razão de Estado pombalina. E mais do que isso, algo que não surgira na indagação inicial, 

iria se tornar um ponto importante do nosso estudo sobre a governamentalidade liberal e 

neoliberal brasileira: a presença da escravidão no Brasil. 

Evidentemente, qualquer trabalho sobre o liberalismo no Brasil leva em conta o 

peso do trabalho escravo no Brasil e seus efeitos nas práticas nacionais. Entretanto, muito 

menos é escrito sobre como as próprias reflexões sobre a escravidão, no momento de sua 

existência, forjaram o nosso liberalismo. Até os dias de hoje. 

Como iniciamos nossa pesquisa a partir de textos “técnicos” da ciência econômica 

na segunda metade do século XX, a escravidão era um tema lateral. Porém, quanto mais 

nos aprofundamos, mais entendemos que a tecnicidade do discurso econômico não 

eliminara parte dos efeitos que a reflexão do liberalismo novecentista elaborou sobre ela. 

Por mais que as considerações da ciência econômica tenham conceitos internos como 
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base da argumentação, que buscam refletir a “neutralidade científica” no tratamento da 

população, foi investigando as reflexões dos nossos “economistas” sobre a população 

nacional no pensamento econômico do século XIX que pudemos levantar hipóteses sobre 

a imbricação de preconceitos seculares em matérias pretensamente “neutras”, como a 

economia matematizada da segunda metade do século XX.  

Por isso, se o longo recorte temporal nos pareceu necessário, precisamos 

esclarecer que ao trabalhar com o conceito de governamentalidade, não pretendemos 

exaurir as fontes e bibliografia de cada período estudado. Personagens e escritos aparecem 

em nosso estudo a partir da sua capacidade de contribuir para decifrarmos a arte de 

governar e não como objetos de inquirição em si mesmos. Não é nosso intuito desfilar 

toda bibliografia sobre determinado momento ou autor, no sentido de cobrir todas as faces 

de suas manifestações. Por mais que esta bibliografia seja essencial para compreendermos 

as diversas maneiras em que um determinado objeto é compreendido em seu tempo e na 

historiografia, ele só aparece em nosso estudo quando contribui para o foco do trabalho: 

a transformação da governamentalidade liberal em neoliberal.1 

Este enfoque se enquadra na própria maneira como a governamentalidade é 

encarada por nós. Como Mark Bevir resume de forma bastante informativa, a ideia de 

governamentalidade relaciona como as mudanças do poder se conectam com 

modificações no conhecimento.2 Isso significa investigar o papel do conhecimento 

científico na produção de tecnologias sociais pelas quais o poder opera.  No entanto, o 

papel do conhecimento não deve confundir a genealogia das artes de governar de Foucault 

com sua ideia de episteme. Como Bevir continua a explicar, a genealogia possui um 

sentido mais fluido do que os processos diacrônicos de episteme. Com isso, a 

governamentalidade foca-se nas clivagens descontínuas e contingentes que levam às 

modificações nas maneiras de pensar e ser, não nos critérios internos de constituem um 

saber.3 

Esta distinção é necessária porque, ao focarmos no discurso econômico, não 

estamos centrados na “arqueologia do saber”, na constituição do saber econômico 

enquanto ciência, e sim nas modificações dentro deste discurso que nos permitam notar 

                                                           

1  Como teremos oportunidade de esclarecer, mudaremos a idéia corrente de governamentalidade neoliberal 

na bibliografia para concorrencial.  

2 BEVIR, Mark. Governance and Governmentality after Neoliberalism. Policy & Politics, Bristol, v. 39, n. 

4,  Oct. 2011. 

3 Ibid.p. 459.  
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as transformações na arte do governar. São as tecnologias do poder que estão em jogo 

aqui.  

Estas tecnologias do poder não podem levar a uma interpretação em que a arte de 

governar seja entendida como derivada do Estado em si, mas como “uma série de 

instituições, da administração à educação, pela qual a conduta das pessoas é guiada”.4 

Com isso em mente, as próprias delimitações do Estado surgem a partir deste 

desenvolvimento. Isto significa que não é o estudo da utilização de diversas táticas e 

técnicas pelo Estado que faremos, e sim a maneira como as modificações na arte de 

conduzir a conduta, a partir desta série de instituições, altera a própria ideia do que é 

Estado e o que é sociedade civil. Estes dois elementos não podem ser pensados como 

entidades fixas que disputam espaços pré-existentes. É a redefinição constante do que 

significa cada um deles que é refletido nos escritos econômicos. 

Por que a economia e não a sociologia, a história ou a ciência política? Porque 

entendemos, como Foucault e os outros estudiosos do campo da 

governamentalidade, que a economia se torna, a partir da constituição do Estado 

moderno, o saber do governar. O discurso econômico figura como núcleo deste 

estudo a partir do ponto em que se torna a grade de inteligibilidade da arte de 

governar.  

Com isso, a análise dos textos econômicos não deve ser tomada como história 

intelectual, mas como reflexões da arte de governar sobre si própria.A investigação 

sobre seus sentidos torna-se relevante porque aponta para as formas de governar 

vigentes, tanto nos dispositivos capilares quanto no Estado. As diferenças apontadas 

entre, por exemplo, Adam Smith e Hayek tem o condão de demonstrar como o 

governar modifica-se no tempo, como a arte de conduzir as pessoas trata de 

diferentes objetos e, consequentemente, possui diferentes objetivos em momentos 

diversos. Se Smith e Hayek são defensores da liberdade econômica, não o são da 

mesma forma e a diferença representa uma transformação do governar, muito mais 

do que uma evolução intelectual ou uma revolução científica no molde kuhniano. 

Isto não significa que não daremos a necessária importância para as modificações 

“técnicas” dentro da ciência. Pelo contrário, uma hipótese importante desta tese é que os 

                                                           

4 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 11. 
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estudos de governamentalidade, ao ignorar os debates técnicos dentro da ciência 

econômica, acabaram por não absorver os seus sentidos e estabeleceram uma falsa 

dicotomia entre o keynesianismo e o neoliberalismo, situando o sujeito concorrencial 

como objeto apenas do último. Em nossa tese, as duas correntes têm ele como elemento 

primordial de suas hipóteses. 

A partir desta constatação, os marcos temporais de nosso estudo não concordam 

com a maioria dos estudos de governamentalidade. Ao investigarmos os economistas 

brasileiros, nos deparamos com o fato de que nossos liberais e neoliberais tiveram como 

base de suas teses o keynesianismo. Como a bibliografia estabelece a emergência do 

neoliberalismo como uma resposta à ascensão do keynesianismo, poderíamos nos utilizar 

da antiga noção de importação distorcida das ideias no Brasil; porém, ao investigarmos 

as obras dos principais keynesianos do mundo e do próprio Keynes, entendemos que a 

emergência da macroeconomia é que inaugura a governamentalidade concorrencial, não 

o neoliberalismo. Isto significou não só uma virada drástica no estudo, mas também uma 

mudança terminológica. Neste estudo, não estabeleceremos uma passagem da 

governamentalidade liberal para a neoliberal, mas para a governamentalidade 

concorrencial, que se divide em concorrencial “novo liberal”, desenvolvimentista e 

neoliberal. Todas elas marcam o desenvolvimento de uma mesma governamentalidade, e 

não uma transformação fundamental.  O ponto em comum é o governo da população a 

partir de agregados macroeconômicos. É por isso que o nascimento da macroeconomia é 

que marca a passagem da governamentalidade liberal para uma outra, que denominamos 

aqui de governamentalidade concorrencial. 

Tendo isto em vista, o primeiro capítulo descreve a construção do Estado 

português nos séculos XVII, XVIII e XIX a partir da governamentalidade de razão de 

Estado. A importância de nos remetermos a um período tão distante é percebermos como 

a ideia de Brasil foi sendo desenvolvida dentro do discurso econômico do período. 

Veremos como a própria noção do que era a colônia foi construída a partir dele, e se 

tornou uma chave de interpretação sobre a própria nação que permaneceu por um longo 

período. 

No segundo capítulo, estudaremos o momento de inauguração da 

governamentalidade liberal, nos situando em território brasileiro, a partir do momento em 

que a Coroa desembarca no solo nacional. Compreender como se imbricaram as noções 

de território, população e moeda nos permitirá entender a importância da “vocação 

agrária” e como o instituto da escravidão podia ser não só absorvido dentro do liberalismo 
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sem ser percebido como contraditório, mas muitas vezes entendido como o único 

caminho para o progresso liberal. 

No terceiro capítulo, chegamos ao momento da constituição da ciência econômica 

brasileira como um campo científico e da transformação da governamentalidade liberal 

para a concorrencial. Nele, descrevemos primeiro a transformação em âmbito 

internacional para depois entendermos como ela se deu dentro dos marcos peculiares do 

discurso brasileiro. A partir da ideia de macroeconomia como transformação 

fundamental, avançamos a polêmica tese de que Eugênio Gudin é o representante desta 

mudança no Brasil, enquanto Roberto Simonsen é o último suspiro da 

governamentalidade liberal. 

No quarto capítulo, estudaremos o que é o desenvolvimentismo e como ele surge 

como diagnóstico da necessidade de se construir a concorrência em países 

“subdesenvolvidos”. O concorrencialismo desenvolvimentista difere do 

concorrencialismo “novo liberal” por esta ideia: ao invés do Estado intervir para estimular 

a concorrência, como é pensado nos países “desenvolvidos”, nos países periféricos, ela 

deve ser criada para se sobrepor a fatores intrínsecos da população destes países. O 

importante a se notar é que a ideia da concorrência é essencial em todas as manifestações 

deste desenvolvimentismo, de Celso Furtado a Delfim Netto. 

No quinto capítulo, argumentaremos que a emergência do concorrencialismo 

neoliberal deve ser conectada diretamente aos avanços na ciência econômica e os 

chamados microfundamentos da macroeconomia. Apesar de ser um dos pontos de 

contenção mais importante dentro da ciência econômica desde seu surgimento nos anos 

70, ele é praticamente ignorado nos estudos de governamentalidade. No entanto, são os 

microfundamentos que permitem a reintrodução do sujeito maximizador na arte de 

governar a partir de agregados macroeconômicos. É dentro deste debate no Brasil, só que 

a partir da inflação, que o desenvolvimentismo poderá ser ultrapassado e a 

governamentalidade concorrencial neoliberal emergir a partir do Plano Real. Como 

mostraremos, é só a partir da compreensão de como funciona a governamentalidade 

concorrencial que entenderemos que, por mais que o governo Collor seja entendido como 

o início do neoliberalismo no Brasil, é o Plano Real o seu marco inaugural.  
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Capítulo 1 — Razão de Estado no Império Português e emergência da 

governamentalidade liberal 

“Market” is one of the most overworked and imprecise words in economics. 

James Tobin – economista estadunidense 

 

Nos últimos anos no Brasil, com a ascensão de uma direita organizada, cada vez 

mais se difunde um diagnóstico para os problemas nacionais: o país nunca teria tido um 

liberalismo implementado verdadeiramente por aqui. As diversas vertentes que 

dominaram o cenário político até o momento seriam todas tributárias de um estatismo 

congênito. Para esta nova direita, os partidos tradicionais e personalidades associadas à 

defesa do livre-mercado no nosso país estariam disfarçando sua verdadeira face estatista. 

Candidatos à presidência de 2018, como João Amôedo do Partido Novo, e movimentos, 

como Movimento Brasil Livre e Vem pra Rua, destacam a necessidade de se diminuir o 

que consideram o papel histórico interventor do Estado nacional a partir de uma “nova 

política”, em que os “falsos liberais” sejam revelados e destronados. Denominando-se 

“liberais de verdade”, empurram uma agenda de diminuição dos gastos sociais e dos 

impostos como solução para os problemas históricos do país, causados pelo “vício 

estatal” da sociedade brasileira. 

Apesar da reconfiguração no argumento (estudaremos os motivos para isso), esta 

ideia da falta do liberalismo em território nacional não é nova. Pelo contrário, o 

liberalismo como uma “ideia fora do lugar”5 é uma noção que permeia boa parte dos 

trabalhos historiográficos sobre o assunto nas últimas décadas.  Neles, identifica-se, de 

formas variadas, o liberalismo como algo surgido da sociedade civil, fazendo o 

contraponto à dominação do Estado. A deterioração do liberalismo nacional se daria pelas 

diversas formas em que o aparato estatal capturaria os anseios da sociedade civil e os 

transformaria em instrumento retórico de poder. Elementos como a escravidão, por 

exemplo, que seria antagonística ao espírito liberal em sua pureza, tornaria a sociedade 

brasileira permeável a um “liberalismo de fachada” ou corrompido, em que Estado e 

                                                           

5 Argumento proposto por Roberto Schwartz. Se tornou o centro da bibliografia sobre a recepção do 

liberalismo no Brasil. O estudaremos nos capítulos posteriores.
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classes dominantes pagariam seu tributo aos temas que dominavam a época sem absorvê-

los. 

O que esta tese disputa é a própria ideia de liberalismo que boa parte destes 

trabalhos incorpora. Fugindo da tendência de tomá-lo como uma ideologia ou movimento 

político, surgidos da sociedade civil em enfrentamento ao Estado, pretendemos estudar o 

liberalismo como uma arte de governar. Isso significa compreendê-lo como uma 

“racionalização da prática governamental no exercício da soberania política”.6 O primeiro 

passo para isso é desvincularmos a ideia de governo com o Estado. Ao invés de 

compreendermos o governar como produto de um Estado já constituído, são a pluralidade 

e diversidade das relações de poder que dão conta da emergência do Estado moderno e 

sua identificação com a ideia de governo. 

Michel Foucault, ao propor o conceito de governamentalidade, procura mostrar 

como a noção de governar era, até o século XVI, um conceito não político. Governar era 

a arte de reger a conduta dos homens em suas diversas atividades cotidianas. Para ele, 

antes do surgimento do Estado moderno, existia uma série de artes de governar que não 

se relacionava com a ideia do político, como o pastorado cristão. É a partir do conjunto 

de táticas, técnicas e dispositivos que o governar se posiciona como forma de conduzir as 

ações humanas. Tem-se assim “o governo das crianças pelos adultos, dos alunos pelo 

mestre, das almas pelos sacerdotes, do rebanho pelo pastor, do povo pelo príncipe etc”.7  

O liberalismo será também uma arte de conduzir condutas, só que “como um 

princípio e método de racionalização do exercício do governo”.8 Ele se manifestará 

como uma autorreflexão dessa arte de governar em seu sentido político. Os escritos 

liberais serão uma manifestação das indagações sobre como melhor conduzir as condutas 

a partir da política. O liberalismo como governamentalidade, assim como a Razão de 

Estado, quer dizer "pensar sobre a natureza da prática de governo (...) capaz de tornar 

alguma forma de atividade pensável e praticável tanto para os que a praticam como para 

aqueles sobre os quais recai essa prática".9 A política como “ciência do governar bem”, 

                                                           

6 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 4.  

7 DUARTE, André de Macedo. “Foucault e a governamentalidade: genealogia do liberalismo e do Estado 

Moderno”. In: CASTELO-BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs). Foucault: filosofia & 

política. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. p. 54.  

8 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. p. 

90.  

9 GORDON, Colin.Governmental rationality: an introduction. In: BURCHELL, Graham, GORDON, 

Colin; MILLER, Peter (Eds). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of 

Chicago, 1991. p. 3.  
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como surge no século XVI10, traduz-se na reflexão da arte de governar como a razão de 

ser do Estado. 

 Entenda-se que isto não significa que estas reflexões partam de sujeitos 

associados ao Estado, pois é necessário sempre lembrar que o governar, a condução das 

condutas, não é seu monopólio. O Estado passa a ser visto como o centro do governar, 

mas não o encerra. Refletir sobre a arte de governar não significa estar a serviço dos 

governantes, e sim pensar sobre quais mecanismos são mais adequados para a 

prosperidade da sociedade como um todo. 

É por isso que a maneira de apreendermos como a arte de governar atua é através 

não só dos éditos governamentais, mas também dos tratados políticos e econômicos ou 

debates jurídicos do período. Não se deve confundir isso com uma história idealista, em 

que as ideias de grandes pensadores modificam toda a compreensão do período. Devem 

sim ser compreendidos como “instância de reflexão na prática de governo e sobre a 

prática de governo”.11 Não há, portanto, uma cisão entre a prática e a teoria. Como explica 

Martin Saar, as mudanças intelectuais e sociais não podem ser vistas como duas esferas 

separadas, mas como partes de um conglomerado.12 Por isso, as análises de textos de 

intelectuais que compõem a maior parte deste estudo não devem ser percebidas como 

história das mentalidades; são constitutivos das próprias instituições como realidade e 

autorreflexão sobre o governo como constitutivo de sua prática. 

É tendo isto em vista que veremos como o liberalismo introduz uma racionalidade 

de governo que difere da ideia de dominação medieval ou da Razão de Estado. Por isso 

que compreender o liberalismo brasileiro não passa pelo estudo da recepção deformada 

ou não do corpo doutrinário europeu. A maneira de entendermos as vicissitudes e 

idiossincrasias do nosso liberalismo passa pelo estudo das diversas relações de poder que 

permitiram a ascensão do liberalismo como arte de governar no Brasil. Como 

autorreflexão da arte de governar, ele surge como reflexão própria dos componentes 

nacionais, não como uma importação própria ou imprópria, dependendo de sua 

capacidade de mimetizar a versão europeia. 

                                                           

10 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. 

p.124. 

11 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 4.  

12 SAAR, Martin. Relocating the modern state: governmentality and the history of political ideas.In: 

BRÖCKLING, Ulrich; KRASMANN, Susanne; LEMKE, Thomas (eds.). Governmentality: Current Issues 

and Future Challenges. New York: Routledge, 2010.p. 37. 
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Nosso primeiro capítulo recua até o século XVII com esse quadro de referência. 

A importância de iniciarmos com a razão de Estado portuguesa é notarmos como alguns 

elementos do discurso econômico terá uma influência duradoura, conformando o 

liberalismo brasileiro. Estudaremos no capítulo como a ideia do atraso em Portugal faz 

com que o livre-comércio não seja absorvido como fonte de regulação social em um 

primeiro momento. Isso quer dizer que mesmo que o livre-comércio passe a ser 

promovido como instrumento de produtividade – deixar livre para produzir mais -, ele 

continua enredado em um sistema jurídico de legitimação do governar. Assim, livre-

comércio não pode ser confundido com governamentalidade liberal. Como explicaremos: 

a arte de governar liberal só se instaura no momento em que o governar passa a ser 

atravessado pelo mercado enquanto lócus de veridição da verdade, ou seja, quando 

governar deixa de buscar a legitimidade no discurso jurídico e se transfere para o 

econômico. Isso só ocorrerá em Portugal no ínicio do século XIX, tendo no Visconde de 

Cairu seu maior representante. A importância de compreendermos isso é que elementos 

como a escravidão deixam de ser antagônicas ao livre-comércio e podem penetrar no 

tecido nacional do território brasileiro sem que exista contradição ao “mercado livre”. O 

bispo Azeredo Coutinho será um exemplo dessa harmonia. O território brasileiro, 

pensado em Portugal como seu manancial de riquezas, irá ser o lócus de conjugação entre 

o livre-comércio e a escravidão. Algo que terá um efeito duradouro no momento da 

emergência da governamentalidade liberal no Brasil do século XIX. 

 

 

 

1.1 Razão de Estado e mercantilismo no Império Português 

 

Para compreender como se formou o liberalismo, é preciso partir do período 

anterior à sua emergência. Este primeiro capítulo tratará da razão de Estado como arte de 

governar em Portugal e suas consequências para a colônia brasileira. O principal objetivo 

dele é demonstrar como características específicas estabelecidas no território português 

tornaram impraticável que Portugal sofresse a transformação do Estado de polícia para a 

governamentalidade liberal ao mesmo tempo e da mesma forma que outros países 

europeus. Isso significou uma relação dual na virada do século XVIII e XIX: livre-

comércio internacional funcionando concomitantemente a mecanismos de controle do 

mercado nacional. A importância dessa configuração para o nosso trabalho é notar como 
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ela interferiu na própria construção da ideia de Brasil dentro do Império luso-brasileiro e 

as consequências para o formato do seu liberalismo. Com isso, não se deve perscrutar os 

discursos dos “liberais” brasileiros, como Azevedo Coutinho ou Silva Lisboa, nas suas 

ambiguidades ou contradições, e sim como reproduzem aspectos idiossincráticos da 

governamentalidade do Império luso-brasileiro. 

Estudar como Foucault entende a emergência da governamentalidade liberal na 

Europa nos serve para captarmos essas idiossincrasias. A principal coisa a se manter em 

mente sobre a ideia de governamentalidade em Michel Foucault é a sua busca por escapar 

da trilha jurídica da soberania. Este objetivo se dá pela maneira como encara a 

necessidade de se esquadrinhar o poder a partir de seus mecanismos difusos e dispersos, 

ao invés de iniciar a análise através da irradiação do poder tendo o Estado como ponto 

inicial. Isto significa descartar a versão hobbesiana de constituição de uma instituição 

central distribuidora do poder para se concentrar nos modos de governar que emergiram 

antes do Estado moderno e serviram para moldá-lo. 

Para isso, Foucault estabelece a genealogia da arte de governar. Em sua 

concepção, governar era, até o século XVI, um conceito não político. A importância dessa 

arte vem de sua diferenciação ao modelo de governo do território, vigente na concepção 

jurídica da soberania. Enquanto a ideia de governo greco-romano era modelada pelo 

governo do território, em que os súditos não eram tomados dentro da responsabilidade do 

soberano de forma direta, a ideia do pastorado vigente em povos como assírios, 

mesopotâmios e hebreus (que conduzirá à arte de governar cristã) tem o líder como o guia 

dos indivíduos – preocupado com cada um e o todo do seu rebanho.   

Foucault nota que, no século XVI, a ideia do governo da população, derivada da 

arte de governar, emerge como conceito político, substituindo o governo do território. O 

pensador identificou essa nova racionalidade nos trabalhos que emergiram a partir da 

segunda metade do século XVI até o século XVIII.13 A singularidade dessa literatura era 

contrapor-se ao mais famoso trabalho político do período: O Príncipe de Maquiavel. A 

contraposição vinha do fato de que, no trabalho do pensador florentino, o príncipe era 

exterior ao seu “Estado”. Adquire seu poder através de conquista, hereditariedade ou 

outros meios, mas não se confunde com seu “Estado”. Assim, o principal ponto é a 

manutenção do seu poder, que se encontra nessa relação frágil frente às diversas ameaças. 

Sennelart clarifica ainda mais esta questão em seu livro As Artes de Governar, ao 

                                                           

13 FOUCAULT, Michel. Governmentality. In: BURCHELL, Graham, GORDON, Colin; MILLER, Peter 

(Eds). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago, 1991. p. 87.  



 

 

11 

 

explicitar que o Stato de Maquiavel não se confunde com o que entendemos por Estado. 

Era uma palavra corrente no século XV para designar o poder de um grupo sobre o 

comando da cidade. “Stato remete, portanto, ao interesse próprio do príncipe, diferente 

do da cidade, quando não lhe é contrário”.14 Para Foucault, o trabalho de Maquiavel seria 

a última grande manifestação do poder do príncipe enquanto distinto do gerenciamento 

cotidiano da população, ainda conectado à versão de soberania jurídica ao invés da arte 

de governar. 

O elemento de modificação para Foucault é a emergência da população como 

objeto de governo, o que significa identificar os fenômenos a partir de suas regularidades: 

número de mortes, de nascimentos, migração e etc. Essa figura da população foge 

completamente ao discurso jurídico súdito/soberano; é ela como fenômeno político 

manejável, “um conjunto de processos que é preciso administrar no que têm de natural e 

a partir do que têm de natural”15, como objeto da própria arte de governar.  

No entanto, para Foucault, o discurso da população enquanto fenômeno natural 

foi “barrado” por diversos acontecimentos do século XVII, o que significou que sua 

emergência se deu de uma forma frágil, ainda capturado pela ideia de que a arte de 

governar se enredava nas necessidades do enriquecimento do Estado e dos controles 

estabelecidos através da via jurídica. 

Dom Luís da Cunha é exemplo desta nova atitude em relação à economia e ao 

Estado em Portugal. O diplomata português se destacou no final do século XVII e início 

do século XVIII, já que, ao contrário dos vários escritos portugueses da época, que 

buscavam aconselhar o príncipe a assegurar seu Stato, o autor “não se concentra 

majoritariamente em recomendações de caráter geral ou exemplos retirados da mitologia, 

da Bíblia ou da história de outras terras”16, e sim recomenda métodos de enriquecimento 

do Estado a partir do cálculo das forças de sua nação. 

Este cálculo das forças mostra como a população surge como objeto do governo 

no período. Só que, como diz Foucault, ainda limitada pela sua conexão com a via 

jurídica. Podemos notar isso nos textos do português, que descrevem meios para produzir 

                                                           

14 SENELLART, Michel. As artes de governar: do regimen medieval ao conceito de governo. São Paulo: 

Editora 34, 2006. p. 226. 

15 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. 

p.92.

 

    

16 SALVINO, Romulo Valle. D. Luís da Cunha e os correios portugueses: uma leitura de passagens das 

Instruções políticas e do Testamento político. Revista em Tempos de História, Brasília, v, 1, n 26, p.58-77, 

jan-jul 2016. p. 66.  
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e garantir a riqueza necessária para o Estado através dos cálculos relativos à população, 

porém com instrumentos e conceitos conectados à soberania.  Destaca, desse modo, que 

“a população fornece braços para a agricultura [...] já que haverá muitos cultivadores, 

muitas terras cultivadas, abundância de colheitas, logo preço baixo dos cereais e dos 

produtos agrícolas”.17 É o Estado deve agir para garantir que a produção e o preço baixo 

dos produtos estejam no nível desejado para a sua manutenção.  

Sendo assim, pensadores como D. Luis da Cunha iriam focar-se naquilo que 

consideravam os “atrasos” que bloqueavam o avanço do país e deveriam ser tratados pelo 

Estado. O primeiro destes atrasos era a preeminência da Igreja no país, que interferia na 

capacidade da população em se dedicar ao trabalho agrícola, ponto essencial para a 

manutenção da produção e dos preços em nível satisfatório, como vimos na citação acima. 

O segundo era o papel que as próprias classes ocupavam neste novo quadro referencial, 

gerando desperdícios. Pode-se perceber isto com o novo papel que a nobreza foi 

adquirindo dentro da sustentação do Estado português. Ribeiro Sanches, médico e 

intelectual português, demonstrava a necessidade de incorporar a nobreza de forma que 

se tornasse útil ao Estado e para isso "a educação que se deve dar à nobreza nos novos 

conhecimentos científicos em voga, tornando-a ‘útil’ ao Estado e à sociedade em geral”.18  

Essa percepção da nobreza, cristalizada no período pombalino, transferida do 

papel de sustentação do poder do Stato para sua relação com a produção nacional, se 

articulou com ideias gestadas no século anterior a partir da repulsa ao luxo que os 

mercantilistas nutriam. Um trecho de Dom Luis da Cunha mostra como vinha se 

construindo uma preocupação do governar que desemboca no período pombalino: 

 

Alguém poderá dizer que o luxo faz o lustre e a magnificência da corte, e que 

por essa razão el-rei de França está tão longe de proibir, que o provoca, para o 

que concorrem duas coisas: a 1º, que tanto mais a nobreza se empobrece, tanto 

mais fica dependendo das suas graças para o servirem; e a 2º porque a França 

tem em si mesma tudo o que concorre para o fausto; e assim, tudo o que nele 

se dispende, nela circula sem sair fora do reino; mas este é um mal epidêmico, 

que se comunica a todas as cortes, que mal a propósito a quiseram imitar e 

mandando a Paris grossas somas, porque de lá emanam as modas. 19 
 

A nobreza enquadrava-se dentro de um novo campo de preocupações em que suas 

relações econômicas não eram mais vistas apenas dentro de uma configuração de 

                                                           

17 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. p. 

90. 

18 Ibid. pp. 174-175.  

19 CUNHA, D. Luis da Cunha, Testamento Politico ou Carta Escrita pelo grande D. Luiz da Cunha ao 

Senhor Rei D. José I. antes do seu Governo, ..., Lisboa: Impressão Régia, 1820 p. 97-98.  
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manutenção do Stato, mas interpretadas dentro da sua capacidade ou não de enriquecer o 

Estado. Isso não significou que as mercês e os privilégios deixaram de ser concedidos ou 

que ela não continuou a ser a sustentação do regime português, mas sim que suas 

atividades passaram a ser entendidas dentro do quadro nacional de produção de riquezas. 

Partindo do governo da população, seus hábitos passam a ser entendidos dentro deste 

contexto. As modas as quais Dom Luis da Cunha se refere não mais servem para agradar 

e submeter os aliados da corte, como em Maquiavel; são um “mal epidêmico”, funcionam 

como drenagem das riquezas de Portugal. 

Esta relação é bastante clara nos escritos portugueses do século XVII. Voltemos 

a Dom Luís da Cunha que, em seu testamento político, indicou o Marquês de Pombal 

como o nome mais adequado para governar Portugal. Para ele, o Estado deveria se 

concentrar nos mecanismos que pudessem aumentar sua riqueza e evitar a sua decadência 

e aqueles estão conectados diretamente à capacidade dos integrantes dos estratos 

superiores de manterem a economia funcionando de forma correta, a partir de um controle 

estrito: 

Como seja de grande conseqüência que se aumente o comércio interior do 

reino, são os intendentes das províncias de França obrigados a mandar à corte 

um exato extrato do estado da agricultura, matos, águas, pontes, comércio, 

calçadas, caminhos, estradas, bosques e manufaturas dos lugares da sua 

jurisdição; e este foi o freio que El-rei cristianíssimo quis pôr aos governadores 

das mesmas províncias, que não usavam bem do poder que nelas tinham. El-

rei da Prússia imitou o exemplo e El-rei católico fez o mesmo em ter 

intendentes, mas não sei se eles o servem com igual zelo, de maneira que todas 

as memórias se remetem aos ministros que têm cuidado de darem as ordens 

necessárias para se reparar o que se achar defeituoso.20 
 

O trecho acima não só mostra como a comparação com outras nações é um tema 

recorrente nos escritos econômicos do período, graças à ideia de decadência vigente em 

Portugal, como a ideia de cálculo das forças se torna algo essencial para o bom 

funcionamento do governo. É necessário “um exato extrato” de todos os componentes de 

produção e eles só são atingidos quando os intendentes fazem o seu trabalho de forma 

correta. A utilidade da nobreza passa a estar conectada com sua capacidade de ocupar o 

território e, a partir dela, fomentar o comércio do reino. 

Nesse sentido, o mercantilismo, antes de funcionar como uma visão errônea de 

riqueza — uma obsessão pelo metal — foi uma política fiscal formada de uma 

racionalização moderna na arte de governar: “seu objetivo é acelerar as rendas fiscais 

                                                           

20 Ibid. p. 8.  
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estimulando a economia e o comércio”.21 A moeda não era vista como um fim em si 

mesmo, decorrente de um fetiche metalista, mas o sangue que permitia o Estado viver 

baseado no aumento do comércio interior do reino. O dinheiro não é o fim da política 

mercantilista, e sim denota a sua capacidade de irrigar o Estado através de sua aptidão de 

fazer a produção circular por todo o reino. Não é a ideia do comércio externo como soma-

zero que leva à necessidade de se reter a moeda através de uma balança comercial 

favorável, é o fato de que a moeda é essencial para o comércio do reino. 

É dentro desse contexto que se entende como o pensador mercantilista português 

Alexandre de Gusmão pôde escrever algo como: 

  
O Dinheiro é o Sangue da Monarquia; e deve fazer no seu corpo o mesmo 

efeito, que costuma fazer o sangue no Corpo humano; porque o mesmo que 

sucede no Corpo físico com a falta do sangue, acontece ao Corpo político com 

a falta do dinheiro.22 
 

Não era simplesmente o fetiche pelo dinheiro que os movia, porém, o fato de que 

“o dinheiro quem lhe faz a Balança do Comércio; a qual não pode ser regular, havendo 

grande extração de dinheiro como na verdade há”.23 Estar de posse de grandes 

quantidades de moeda é ter em mãos o meio que faz a produção circular e crescer e, a 

partir disso, aumentar as receitas do Estado.  

Esta nova relação entre Estado e produção fica bastante clara nos escritos dos 

“estrangeirados”24, que reproduziam sempre o esquema das trocas comerciais como 

sistema circulatório, em que os órgãos bombeiam o sangue do corpo do Estado. O 

comércio e as rendas que dele proveem funcionam como o sangue que alimenta o reino. 

E da mesma forma que o sangue não pode deixar o corpo sem o matá-lo, o reino sem o 

dinheiro perecerá: 

Nos reinos, o dinheiro tem a mesma qualidade que o sangue no corpo: fornece 

todas as suas partes. E para efetuar esse suprimento, o sangue está 

perpetuamente em circulação, de modo que não pára a menos que o corpo 

esteja em estado de ruína total. Então é com dinheiro... Através das artes, passa 

nas mãos dos comerciantes; dos comerciantes passa para todo tipo de artes e 

manufaturas através das quais passam as matérias-primas que são necessárias 

para fazer produtos; a partir dessas mãos passa para os agricultores, em troca 

do preço dos frutos da terra para o sustento de todos; dos agricultores passa nas 

mãos dos homens de negócios; e das mãos de todos, passa, por meio de 

                                                           

21 ROSANVALLON, Pierre. O Liberalismo Econômico - História Da Ideia De Mercado. São Paulo: 

Edusc. 2000. p. 141.  

22 GUSMÃO, Alexandre de. [1720]. Cálculo sobre a perda do dinheiro do Reino. In: Jornal O Patriota. 

Janeiro de 1813, p. 101. 

23 Ibid. p. 101. 

24 Intelectuais portugueses que, em finais do século XVII e particularmente no século XVIII, após terem 

tido contato com os progressos da Revolução científica e a filosofia das Luzes no estrangeiro, retornavam 

ao país. 
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tributação, ao patrimônio real. A partir daí, surge uma vez mais sob a forma de 

salários, pensões, salários de soldados, armas, construção naval, construção de 

edifícios, fortificações, etc. Quando essa circulação de dinheiro ocorre no 

reino, serve para fornecer e alimentar esse reino; mas, quando ele deixa o 

mesmo reino, é tão ignorado quanto o sangue é perdido quando ele sai do corpo 

humano. Este exemplo não contém nada de ficção ou embelezamento; É tão 

natural em um lugar como no outro.25 
 

Captando como era necessária essa circulação do “sangue” no pensamento 

mercantilista, compreende-se como os mercantilistas portugueses procuravam que o 

Estado transformasse as relações de mercado tendo em conta o papel do comércio na sua 

própria força. Os escritos de Duarte de Macedo permitem estabelecer a relação entre a 

moeda e a construção do comércio pelo Estado: 

 

Suponhamos que um príncipe acumule todo o dinheiro que é pago em 

tributação e renda ao seu estado; Certamente, dentro de alguns anos, todos 

terão sido usados, e os ricos e os pobres ficarão aquém do que precisam para 

pagá-lo na tributação e alimentar-se. É por isso que os políticos aconselham os 

príncipes de que, não tendo nada para gastar seu dinheiro, e sem minas para 

produzir seu próprio tesouro, eles deveriam construir palácios: porque, por 

dinheiro para entrar nas mãos do príncipe, primeiro tem que deixá-los.26 
 

Nota-se a importância do príncipe na circulação do dinheiro. O que Falcon 

denomina de fiscalismo, a necessidade de boa administração na captura da renda para o 

fortalecimento do Estado,27 é atravessado pela capacidade do soberano de ativar a 

circulação da moeda. Com isso em mente, os habitantes do território português deveriam 

ser conduzidos tendo em vista o enriquecimento do Estado, sempre dentro da relação 

corpo/membros.  

A analogia do sangue e corpo não funcionou como simples descrição dos 

caminhos do dinheiro, mas tinha um significado mais profundo: para que o sangue circule, 

todos os órgãos devem funcionar de maneira harmônica. Deve existir população 

suficiente para produzir, a nobreza deve cumprir o seu papel nos territórios de fomentar 

o comércio e fornecer os “extratos” da produção para a Coroa e esta deve coordenar todos 

os mecanismos de sustentação da produção.  

É nesse sentido que Andrea Finkelstein intitula seu livro sobre o pensamento 

econômico seiscentista de Harmony and Balance, pois são os componentes que o 

                                                           

25 MACEDO, Duarte Ribeiro de. [1675]. Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino. In:  SÉRGIO, 

Antonio (ed.). Antologia dos Economistas Portugueses – Século XVII. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1924. 

p. 293. 

26 Ibid. p. 294. 

27 FALCON, Francisco José C. A época pombalina. São Paulo: Ática, 1982.  



 

 

16 

 

resumem.28 O Estado deve agir para adquirir harmonia entre todos os órgãos do reino 

com o intuito de garantir o seu próprio equilíbrio. Nada mais longe da noção de Stato de 

Maquiavel: o Estado passou a ser concebido em conjunção com a sociedade e não mais 

como seu elemento externo. 

Assim é que se deve entender as modificações introduzidas no período pombalino. 

Ao invés de nos concentrarmos na modificação do discurso sobre a soberania jurídica, 

nos importa notar como os diversos controles que a centralização promovida pelo 

Marquês de Pombal tinha um elemento não-jurídico como sua base. O fiscalismo deixa 

de ser uma relação de conquista e de relações pessoais e privadas para se constituir como 

sistema de governo que atravessa todas as relações do reino. 

A partir daí, podemos notar que as transformações na concepção de soberania que 

foram ocorrendo na segunda metade do século XVII não são resultados de uma simples 

incorporação dos ventos iluministas que provinham de países como França e Inglaterra, 

mas articulações específicas da transformação da governamentalidade portuguesa. Isso 

não significa ignorar as diversas incorporações que os intelectuais portugueses fizeram 

do léxico iluminista, nem a “influência” dos “estrangeirados”, entretanto deve-se 

compreender como essas incorporações só foram possíveis dentro do contexto específico 

de construção do Estado português.  

Em Portugal, a incorporação da economia como razão de Estado desaguou na 

formação de um “centro único do poder e da ordenação social, esvaziando os centros 

políticos periféricos e pondo, com isto, fim à constituição política da monarquia 

pluralista”,29 pois era necessário diminuir a distância entre o soberano e o campo de 

aplicação das suas normas para que o corpo político funcionasse de forma necessária a 

bombear o sangue para a cabeça política, que tem o papel de sua distribuição. A 

configuração se estabelece a partir de critérios de governamentalidade. A centralização 

pombalina é fruto da emergência da população enquanto objeto da arte de governar e da 

necessidade percebida da “cabeça” controlar os “órgãos” para enriquecer a nação. 

A metáfora do corpo é fundamental para compreendermos essa transformação, já 

que, em um tratado ainda do final do século XV, o filósofo e teólogo português Diogo 

                                                           

28 FINKELSTEIN, Andrea. Harmony and the Balance: An Intellectual History of Seventeenth-Century 

English Economic Thought. Ann Arbor: University of Michigan Press. 2000.

 

   

29 HESPANHA, Antonio Manuel. Da Iustitia à disciplina: textos, poder e política penal no Antigo Regime. 

In: _____. Justiça e litigiosidade: historia e perspectiva. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993.p. 321. 
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Lopes Rebelo utiliza a mesma analogia com o corpo para demonstrar a necessidade do 

rei cuidar de todos as partes, revelando a afiliação à concepção aristotélica das partes 

concebendo a essência do todo. Sendo que o rei deve agir para que os bons                         

“[...] fossem premiados [...], os desobedientes e os que querem perturbar a república, 

fossem retraídos do mal [...] e castigados [...], pois que o castigo dum será o medo dos 

outros”.30  

Porém, neste escrito, a metáfora da cabeça e do sangue não funciona da mesma 

maneira que nos escritores mercantilistas, pois ela ainda é essencialmente ligada à noção 

de soberania jurídica e não à arte de governar. A tradição escolástica de partes compondo 

o todo soberano não pode ser entendida como tendo a mesma função do que a metáfora 

corpo e cabeça na razão de Estado. Nesta última, o seu caráter é dinâmico e a necessidade 

de irrigação através da circulação do dinheiro significa um processo ininterrupto de 

intervenção nos componentes da nação. Não é a ideia de submissão jurídica que lhe dá 

corpo, e sim de coordenação da população como elemento de enriquecimento da nação. 

É nesta brecha e na necessidade de organizar a força produtiva que podemos 

relacionar aquilo que autores como António Manuel Hespanha e José Subtil 

denominaram como a instituição do Polizeistaat (Estado de polícia) na segunda metade 

do século XVIII em Portugal. Para esses autores, até esse momento, a monarquia se 

encontrava dentro de uma rede de poderes descentralizados, que Subtil chama de 

“monarquia corporativa”, e "caracterizada por um pluralismo político e uma 

administração passiva se limitava a fazer justiça, preservando os direitos adquiridos”.31 

O mesmo autor aponta o desmoronamento deste sistema "diante de práticas 

administrativas vincadamente interventivas".32 Nada mais sintomático da nova situação 

do que a criação da Intendência Geral de Polícia em 1760 que, como aponta Lopes, tinha 

um plano ambicioso: 

Com a Intendência Geral da Polícia – que surgiu em Portugal com 100 anos de 

atraso relativamente à sua congénere francesa – o Marquês de Pombal dotou o 

Estado português de uma estrutura nacional de policiamento extremamente 

ambiciosa, sendo dirigida por um magistrado com amplíssimos poderes. 

Visava-se “alcançar um perfeito conhecimento dos homens ociosos, e 

libertinos”, fiscalizar todos os movimentos de cada indivíduo, proibir a 

errância e mendicidade, conhecer exactamente a distribuição anual e por 

                                                           

30 REBELO, Diogo Lopes. [1496]. Do Governo da República pelo Rei. Fac-símile das edições de Paris de 

fins do séc. XV. Lisboa: Edições Távola Redonda, 2000. p. 57.

 

 

31 SUBTIL, José. O Direito de Polícia nas Vésperas do Estado Liberal em Portugal. In: FONSECA, 

Ricardo M. As formas do direito, ordem razão e decisão. Curitiba: Juruá, 2013. pp. 275-332 . p. 276. 

32 Ibid .p. 277. 
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freguesia dos nascimentos, casamentos, óbitos, número de enjeitados e de 

filhos ilegítimos, doentes e doenças existentes em cada paróquia, número de 

instituições de saúde, assistência e instrução, sua capacidade e modo de 

funcionamento, etc. Os objectivos da Intendência eram, pois, desmesurados. 

Um autêntico Big Brother que tudo sabia, tudo controlava. Pretendia-se, o que 

expressamente se afirmava, que Portugal se tornasse, como os demais países 

civilizados, um estado policiado, governado pelas luzes da razão.33 
 

A inauguração deste “autêntico Big Brother” se relaciona com aquilo que, em seu 

estudo sobre a recepção do cameralismo em Portugal, Mendes Cunha aponta como a 

modificação ocorrida no termo polícia. Se antes de 1750, o termo tinha uma conotação 

estrita, associada à “boa ordem”, a segunda metade do século XVIII vê o termo sendo 

cada vez mais associado aos assuntos internos do Estado em busca do bem comum.34 

Polícia, nesse período, não tinha um significado conectado somente com segurança 

pública, mas com assuntos concernentes à vida social e econômica, recursos naturais, 

população e à própria organização do Estado.35 Harcourt nota que no dicionário escrito 

por Fréminville, inspetor geral da polícia francesa em meados do século XVIII, o verbete 

mercado tinha como definição “ver polícia”.36 É assim que podemos compreender a 

correlação entre a criação do Erário Régio português, um ano depois da Intendência, 

órgão que foi “responsável por substituir a estrutura prevalecente de administração da 

cobrança de impostos e trouxe consigo novo ordenamento e racionalidade ao sistema de 

administração financeira”.37 A polícia se estabelecia como técnica de governo, dentro da 

aritmética política estudada por nós, e não como reprodução de um esquema vinculado a 

um maior poder sobre os súditos derivado de um novo estatuto jurídico.  É por isso que o 

período que se inicia logo após a queda do Marquês de Pombal (1777), conhecido como 

Período Mariano, apesar de estabelecer diferenças bem definidas com seu antecessor, não 

significou uma ruptura, mas sim um aprofundamento das lógicas governamentais que se 

desenvolveram no período pombalino. Mesmo que este período fique conhecido por sua 

                                                           

33 LOPES, Maria Antónia. Protecção social em Portugal na Idade Moderna.Guia de estudo e de 

investigação. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 2010. p. 144. 

34 CUNHA, Alexandre Mendes. Polizei and the system of public finance: tracing the impact of Cameralism 

in eighteenth-century. KURZ, Heinz; NISHIZAWA, Tamotsu; TRIBE, Keith. (Org.). The dissemination of 

economic ideas. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. p. 65. 

35 Ibid. Portugal. p. 65. 

36 HARCOURT, Bernard. The Illusion of Free Markets - Punishment and the Myth of Natural Order. 

Cambridge: Harvard, 2011. p. 6. 

37 CARDOSO, José Luís; CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política colonial no império 

Luso-Brasileiro (1750-1808). Tempo, Niterói, v.17, n.31, 2011. p. 76. 
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distensão no que diz respeito à repressão absolutista, ele não só reproduz sua lógica como 

a aprimora.38 

Não é por acaso que Subtil, ao descrever as consequências da centralização 

política, destaca os elementos fiscalistas: “As áreas administrativas consideradas de 

interesse público passaram a correlacionar-se com o aumento do poder Real” sendo que 

“os setores privilegiados foram: recolha de impostos, apuramento das estruturas militares 

e desenvolvimento do comércio, agricultura e manufatura”.39 A centralização gerada por 

instituições como Intendência Geral e o Erário Real tinha como primeiro objetivo o bom 

funcionamento da economia nacional.  

Todo este esquema estudado é reproduzido na Europa, com a ascensão do 

mercantilismo nos séculos XVI e XVII, de forma análoga ao que vimos em Portugal. 

Porém, a partir do século XVIII, surge uma modificação fundamental na 

governamentalidade: a passagem da razão de Estado para a governamentalidade liberal.  

Enquanto investigamos a razão de Estado, notamos que ela não providencia 

limitações ao crescimento do Estado. Pelo contrário, a aritmética política exige o Estado 

de Polícia como controle de todos os habitantes do reino. Neste sentido, as limitações ao 

Estado deveriam ser buscadas no discurso jurídico nos séculos XVI e XVII. Assim, as 

diversas teorias que comporiam o que chamamos hoje de Direito Público; como as teorias 

do contrato social, os recursos à lei natural, foram surgindo como opositoras a esta nova 

forma de governar denominada razão de Estado, tendo o mercantilismo como rationale 

política.  

                                                           

38 Tanto o período mariano como o joanino em Portugal conheceu uma maior intervenção no corpo social. 

Esse é o diagnóstico de autores como Abreu e Lopes. Em seu livro Protecção social em Portugal na idade 

moderna, Lopes elenca uma série de decretos e regulamentações nesse período destinados ao controle da 

população. Mesmo que diversos desses modificaram de forma bastante extrema a própria base jurídica das 

instituições colocando-as diretamente sob jurisdição da coroa, é a utilização das táticas disponíveis em um 

quadro ainda governado pela idéia de leis para o governo da população com o intuito precípuo de gerar um 

bom funcionamento dos elementos produtivos. Esse controle generalizado se cristalizou na pessoa de Pina 

Manique, apontado Intendente-Geral da Polícia de 1777 a 1805, conhecido como “fisiocrata, filantropo, 

mecenas, gestor de infraestruturas urbanas e higienista militante, tanto como pelo seu autoritarismo". Em 

seu estudo sobre as mudanças ocorridas em relação à população pobre, Abreu identifica tanto o período 

mariano como a gestão de Pina Manique como a modificação da funções da intendência de polícia. Se o 

período josefino se fundava nas “atividades de vigilância, policiamento e repressão”, é no reinado de D. 

Maria I que o conceito de polícia se alargou, se transportando para áreas onde só pontualmente tinha 

intervido.  LOPES, Maria Antónia. Protecção social em Portugal na Idade Moderna.Guia de estudo e de 

investigação. Imprensa da Universidade de Coimbra.2010. p. 140-141; ABREU, Laurinda. O poder e os 

pobres. As dinâmicas políticas e sociais da pobreza e da assistência em Portugal (séculos XVI-

XVIII).Gradiva, 2014. p.145. 

39 SUBTIL, José; HESPANHA, António Manuel. Corporativismo e Estado de Polícia como modelos de 

Governo das Sociedades euro-americanas do Antigo Regime. In: GOUVÊA,Fátima; FRAGOSO, João 

(org.). O Brasil Colonial. 1º volume. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2011. pp.127-166.
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Na segunda metade do século XVIII, Foucault identifica uma modificação em que 

estas limitações não surgirão mais a partir da via jurídica, mas nas próprias reflexões 

sobre o governar do Estado, uma autolimitação do governar. O governo passa a obedecer 

a restrições que não são definidas de forma extrínseca a ele, e sim como racionalidade da 

própria prática governamental. Não sendo a lei a sua formatadora, o corpo teórico que 

permitirá esta autolimitação será a política econômica. Buscando os mesmos objetivos 

que a razão de Estado se colocou, o governo passa a entender a população como um 

fenômeno natural o qual deve ser permitido que siga as suas inclinações naturais, sem as 

restrições estabelecidas pela via jurídica. Não mais os instrumentos jurídicos de 

organização de cada membro da nação, mas a naturalidade da população no seguimento 

das leis que a governa, possíveis de serem conhecidas pela política econômica. Como 

Foucault explica: 

 

Mas é sempre no interior desse campo da prática govemamental e em função 

dos seus efeitos, não em função do que poderia fundá-la em direito, que a 

questão econômica vai ser colocada: quais são os efeitos reais da 

governamentalidade ao cabo do seu exercício? E não: quais são os direitos 

originários que podem fundar essa govemamentalidade? E a terceira razão pela 

qual a economia política pode, em sua reflexão, em sua nova racionalidade, 

ocupar um lugar, por assim dizer, no próprio interior da prática e da razão 

govemamentais estabelecidas na época precedente.40 
 

Para o autor francês, a emergência dos economistas fisiocratas no período revela 

a transformação do próprio objeto sobre o qual o governo passou a tratar. É a partir daí 

que a figura da população se depreende das restrições que os diversos acontecimentos do 

século XVII a acometeu e pode ser estabelecida em toda sua naturalidade. Não será mais 

a relação soberano/súdito, mediada pela relação jurídica, que predominará. É, sim, um 

“novo sujeito coletivo absolutamente alheio ao pensamento jurídico e político”.41  

É preciso ressaltar que não é um novo tratamento de algo já dado, a população, 

que está em jogo. Como Foucault faz questão de explicar, mesmo que o termo população 

já fosse utilizado anteriormente, o que temos aqui é um novo objeto a ser governado. Ele 

já surgira dentro deste novo quadro no mercantilismo, mas permanecera enredado nas 

teias da soberania. Não será mais assim e a economia política o demonstrará. 

Os fisiocratas podem se destacar porque é a partir da população como objeto do 

discurso econômico que a economia política se estabelece como o corpo de 

conhecimentos adequado para compreender os diversos movimentos que compõem este 

                                                           

40 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 21.  

41 Ibid. p. 56.  
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objeto. Um exemplo é o fenômeno da escassez, que deixa de ser entendido como uma 

situação onde as diversas técnicas disciplinares devem atuar para evitá-la, como o 

controle de preços, para ser estabelecido como algo que “não é nem bom, nem ruim”,42 

pois passa a ser tratado não mais no nível da multiplicidade dos súditos, mas como 

fenômeno político que escapa às antigas ligações de soberania. A política econômica irá 

identificar a naturalidade do objeto sobre a qual ela se foca sem se relacionar com a ideia 

de direito natural, fora do exercício da governamentalidade. 

Foucault explica que o sucesso dos economistas políticos do período se dá pela 

sua capacidade de interpretar algo que surgira como mecanismo de veridição do governar 

a partir dessas livres flutuações da população: o mercado. Para o pensador francês, se dera 

uma modificação nos séculos XVIII quando o mercado passara a funcionar como a 

instituição que “se torna um lugar de verdade -, não só ele deixa aparecer os mecanismos 

naturais, como esses mecanismos naturais [...] possibilitam a formação de certo preço que 

Boisguilbert chamara de preço ‘natural’".43 É através dele que se pode avaliar os 

movimentos naturais da população. No entanto, Foucault alerta em seu curso que não 

buscará os mecanismos que levaram a esta modificação. O pensador explica que, para sua 

exposição, não é necessária a descrição dos acontecimentos que levaram ao mercado 

como instituto que revela a natureza. Entretanto, para nossa tese, será essencial nos 

determos neste momento, já que ele revela a composição de algo que acreditamos fulcral: 

a ideia de sociedade comercial. 

O que nos interessa, para entendermos as idiossincrasias do modo de governar 

português, é compreender por que meios se deu a ascensão do interesse como chave da 

regulação social, formando a ideia de sociedade comercial, já que ela, pelo seu caráter 

“evolutivo”, passará a formatar a própria ideia de atraso no liberalismo luso-brasileiro. 

  Diversos autores estudaram como o mercado se tornou a categoria central na 

derrocada da moral teológica como sustentáculo da soberania e na ascensão das 

explicações calcadas no indivíduo. Pierre Rosanvallon explica que as teses de Hobbes, 

Puffendorf, Grócio e Locke resolveram a questão da instituição do social, só que não 

puderam estabelecer a regulação do mesmo. Se esses autores do direito natural 

estabeleceram a constituição da sociedade através de sentimentos como o medo, como é 

o caso de Hobbes, pouco puderam fazer para explicar o cotidiano social e a resolução dos 

problemas inerentes a ele. É assim que Hobbes, por exemplo, apela para o soberano 

                                                           

42 Ibid. p. 48.  

43 Ibid. p. 44.  
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absoluto como forma de equacionar as diversas demandas surgidas após a instauração da 

sociedade. Tanto Rosanvallon como Albert Hirschman entendem que este problema da 

regulação do social foi solucionado a partir do momento em que o interesse se torna o 

centro das teorias sobre a sociedade. Albert Hirschman, com seu livro Paixões e 

Interesses, descreve como a ideia da mobilização das paixões “foi capaz de sobreviver e 

prosperar tanto como um dos dogmas principais do liberalismo do século XIX, quanto 

como um dos postulados centrais da teoria econômica”.44 Para ele, a noção de interesse 

foi tornando-se um antídoto para o controle das paixões e a possibilidade de uma 

sociedade que pudesse se autorregular. Isso é possível porque o interesse passa a 

significar algo benéfico a quem o persegue. Se a paixão é identificada ao desejo ilógico e 

desenfreado, o interesse é identificado como o cálculo racional que impulsiona o sujeito. 

Se esta explicação parte de aporias estabelecidas dentro do discurso jurídico, ela 

se conjuga com a ideia de governamentalidade, já que o mercado pode surgir como o 

regulador do social sem necessidade de nenhuma esfera exterior a ele. Como instrumento 

que conjuga os interesses da população, ele permite que se estabeleça uma verdade que 

escapa aos elementos do direito natural. São compatíveis com a ideia de que                                 

“os preços, na medida em que são conformes aos mecanismos naturais do mercado, vão 

constituir um padrão de verdade que vai possibilitar discernir nas práticas governamentais 

as que são corretas e as que são erradas”.45 

É daí que pode emergir a ideia de sociedade comercial, que tanto permeou os 

escritos econômicos dos séculos XVIII e XIX. O grande estudioso de Adam Smith, Istvan 

Hont, sintetiza a ideia de sociedade comercial ao explicar que ela funciona como uma 

sociedade na qual, para os liberais, a maioria se reconhece como mercador, ou melhor, o 

espírito de coesão parte do comércio. Um exemplo simples que Hont apresenta é o de 

uma comunidade religiosa que pratica o comércio como meio de vida. Ela não é uma 

sociedade comercial porque a sua união se dá por um ideal religioso, sendo o comércio 

um elemento lateral da vida da comunidade. Já a sociedade comercial tem o comércio 

como elemento de coesão. A união de determinada comunidade se dá pelo fato de 

comerciarem entre si e reconhecerem os benefícios que esta relação os proporciona. É o 

interesse individual formando o elemento de aglutinação da sociedade. 

Quando a sociedade comercial entra no circuito como substituição do contrato 

social por via jurídica, ela funciona como uma interpretação do progresso histórico, em 
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que essa sociedade incorpora o melhor balanço entre a liberdade política e o progresso 

material da sociedade. Dentro das interpretações liberais, ela se torna o ponto de 

comparação para todas as outras sociedades. Partindo da liberdade econômica e política 

que ela proporcionaria, é por ela que estas interpretações passam a comparar o atraso ou 

avanço de determinada nação.46 Assim, se estabelece uma interpretação whiggish47 da 

história, em que as etapas de cada sociedade são verificadas a partir de maior ou menor 

distância em relação ao pleno estabelecimento da sociedade comercial. A ideia do 

mercado como local de veridição do governar pode estabelecer um sistema de escalas 

evolutivas que será essencial nos liberais. 

Este etapismo whiggish — associado ao Iluminismo escocês e suas figuras como 

Adam Smith, Francis Hutcheson e Adam Ferguson — mesmo que não encontrado nos 

fisiocratas, só pode surgir naquilo que Foucault denomina como elemento essencial do 

liberalismo, que é seu naturalismo e base do pensamento dos économistes franceses. Nos 

fisiocratas, essa ênfase na natureza da economia transportou-a como esfera autônoma, 

para fora da esfera política; com esta tendo que se submeter a uma ordem natural que a 

antecedia.  Daí vem o “Laissez-faire, laissez-passer” fisiocrático; da necessidade de o 

Estado não interferir nos desígnios da natureza, que somente são possíveis de serem 

acessados através da economia política e seu conhecimento sobre o funcionamento do 

mercado. 

Como Vardi descreve em seu estudo sobre os fisiocratas, eles acreditavam que 

“François Quesnay percorreu os mistérios da natureza e entendeu o sistema econômico 

que a Providência tinha destinado à humanidade”.48 Isso significa que as leis precedem o 

estabelecimento da sociedade com consequencias bastante significativas, já que 

“nenhuma mão invisível estava no trabalho aqui”. Para que o “sistema de reprodução dos 

lucros que a natureza pretendesse" funcionasse, a população inteira tinha que colaborar e 

entender que o interesse próprio individual era aderir a esta ordem necessária. Eles tinham 

que “ser ensinados, persuadidos e talvez até se mexerem emocionalmente para aceitar 

ideias fisiocráticas”.49  

                                                           

46 FONTANA, Biancamaria. Rethinking the Politics of Commercial Society: The Edinburgh Review 1802-

1832. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. pp. 7-8. 

47 Termo derivado do Partido Whig na Inglaterra que abrigou os liberais do período. 

   

48 VARDI, Liana. The Physiocrats and the World of the Enlightenment.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. p. 3. 

49 Ibid. p. 4. 
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A sociedade é que precisa se adequar ao sistema natural que a antecede. É a partir 

dessa constatação que o diagnóstico do antropólogo Louis Dumont sobre Quesnay parece 

preciso, pois identifica que o francês “não parte do agente individual, nem raciocina do 

ponto de vista de causas e efeitos, mas de uma ordem teleológica que inclui e garante a 

liberdade do agente individual”.50 Que os fisiocratas sejam associados ao despotismo 

esclarecido não é nenhuma surpresa, a partir do momento em que notamos que o acesso 

às leis naturais é que garante o bom funcionamento da produção de riquezas da nação. O 

déspota deve utilizar de todos os meios à sua disposição para garantir que os elementos 

do reino se conformem às leis naturais.  

Como se pode perceber, não há nenhuma conexão entre liberdade política com 

liberdade econômica. Este é um ponto essencial para entendermos a relação entre o 

naturalismo fisiocrata verificado acima e o pensamento português do período. 

. 

1.2 Memorialismo e fisiocracia portuguesa 

 

Quando nos detemos nos escritos que compõem os cinco tomos das Memórias 

Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa para o adiantamento da 

agricultura, das artes, e da indústria em Portugal, e suas conquistas, que contém os mais 

importantes escritos portugueses de economia da virada do século XVIII para o XIX 

(1789-1815), parece que nos deparamos com a reprodução fidedigna dos ideais 

fisiocráticos em solo português. No entanto, quando os estudamos com mais vagar, 

notamos que a ideia de um sistema natural a ser seguido através da política econômica 

não se cristalizou neles por completo. Os conceitos relacionados à ideia de livre-mercado 

surgem com certa regularidade, porém adquirem outro sentido. É assim que podemos 

entender que o Estado de Polícia continuou vigente como sistema interno ao território 

português, mesmo que designado, muitas vezes, a partir de noções livre-mercadistas.  

 É a partir daí que seguimos Gabriel Paquette ao identificarmos o agrarismo como 

principal elemento nas Memórias Economicas.51 O agrarismo deve ser entendido como 

ênfase na produção agrária sem a ideia de que ela é a única fonte de valor, como nos 

fisiocratas. Mais que isso, o entendimento de que ela é essencial, só que não a única fonte 

de valor, exibe uma flexibilização nas leis férreas naturais dos fisiocratas. É por isso que, 
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na leitura dos trabalhos publicados nesta coleção, identificamos, como Paquette já 

indicara, poucas referências aos autores fisiocratas, defensores da primazia da agricultura 

com lei natural, e, na verdade, um agrarismo que pouco se relacionou com o laissez-faire 

que caminhou conjunto ao pensamento fisiocrático. Como relata Pereira em relação ao 

pensamento memorialista: "Não seria na corrente de pensamento agrarista, próximo do 

fisiocratismo, que se encontraria a principal crítica às corporações".52 

Como podemos ler em diversos autores que compõem a coleção Memórias, o 

agrarismo é muito importante para a riqueza nacional, mas poucos trechos demonstram o 

mesmo comprometimento com o laissez-faire como lei natural da população. Pelo 

contrário, identificamos diversos trechos não apenas da ideia de soma zero nas relações 

comerciais entre as nações como da necessidade de regulações estatais. Ao contrário dos 

fisiocratas, nem sempre estas regulações e intervenções funcionam como destruição de 

obstáculos ao laissez-faire, mas sim como incentivo interventor na produção, 

reproduzindo ainda motes mercantilistas.  

Não significa que o mercantilismo seja a marca fundamental destes escritos, 

porém ainda existem ecos do seu sistema regulador e a presença do Estado como 

interventor se mantém em diversos momentos, mesmo que agora focado na produção 

agrária. Como fica evidente no texto de Antonio Henriques da Silveira: “não há nação 

prospere sem o subsídio estatal para a agricultura”.53 

Não se trata aqui de se comparar sistemas absolutistas com “democráticos” como 

símbolos de maior ou menor liberdade econômica. Afinal, o despotismo esclarecido se 

torna um instrumento de adequação às leis naturais nas obras dos franceses. Trata-se sim 

de entender que o Estado absolutista português, que é chamado nas obras dos 

memorialistas a intervir, ainda não se encontra nesta relação com o naturalismo 

fisiocrático. Por uma série de fatores, como a falta da ideia de cidadão-proprietário, a 

ausência de uma reforma protestante e muitos outros que não podem ser alvo desta tese 

pela sua complexidade, notamos que o “atraso português”, identificado em relação às 
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outras nações, se encerra na sua capacidade produtiva; nos mecanismos já vigentes na 

Razão de Estado mercantilista.  

Os conceitos fisiocráticos utilizados pelos memorialistas se limitam a esta noção 

e não na criação de uma nova relação com as leis naturais da economia. Não se pode 

entender isso como uma má “interpretação”/”importação” dos conceitos estrangeiros, e 

sim como a utilização deles em solo português refletia as relações de poder do país. Dessa 

forma, os tomos das Memórias eram não somente dedicados à realeza, como também 

apologistas da administração real no mesmo momento em que ela fazia crescer os 

instrumentos de regulação do Estado Policial, sem que os conceitos “fisiocráticos” 

entrassem em contradição com essa situação. 

Seguindo essa linha, o que se identifica é que o grosso dos textos de Memórias 

são estudos empíricos sobre a melhora da produção agrícola, sem maiores preocupações 

sobre a relação entre o Estado e o fomento da produção. O prefácio da obra portuguesa já 

demonstra que se tratava de ter o foco no 

 
Exame do estado atual das artes entre nós, o melhoramento dos métodos, e 

máquinas que nelas se usam, a diminuição dos gastos, e a dos preços que daí 

resulta, os planos sólidos, e calculados de canais da navegação, e réga, de 

enxugar paes, melhorar portos, os métodos de aperfeiçoar a nossa navegação.54  

 

Por isso, a maior parte dos textos “econômicos” são compostos de descrições de 

técnicas apropriadas para o aumento da produção nacional, com pouca ou nenhuma ênfase 

nos livres movimentos da população. Em sua tese de doutorado sobre o pensamento 

econômico português de 1780 a 1808, José Luis Cardoso nota que os teóricos da época 

procuraram a melhora do sistema através da “ênfase nos problemas e obstáculos de caráter 

natural [...] em clara demonstração das limitações impostas à sua consciência pelo peso 

da ancestralidade e da tradição do modelo senhorial”.55 Esses fatores refletiam a falta de 

um entendimento do livre-comércio como lei natural que deveria restringir a Coroa nas 

alternativas capazes de gerar maior riqueza nacional. Ao focar-se na questão técnica, ao 

invés de escritos sobre a relação entre governo e a lei natural, os “economistas” 

                                                           

54 SERRA, José Correia da. [1789]. Memória sobre os grandes beneficios do sal commum em geral; e em 
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portugueses demonstravam que não era o novo ideário fisiocrático que os movia; não era 

a naturalidade da economia que absorveram como ponto fundamental. 

Podemos ver isto em um dos autores do período que fugiu ao esquema de 

descrição de técnicas de melhoramento: o italiano radicado em Portugal, Domingos 

Vandelli, um dos maiores exemplos desse “fisiocratismo” português. Sua adesão à 

fisiocracia parecia completa quando, em seus textos memorialistas, exigia, em diversos 

momentos, menor intervencionismo e necessidade de maior liberdade de comércio. E 

parecia seguir o esquema fisiocrático ao destacar que as "produções da terra são a única, 

e verdadeira riqueza, e a cultura dela o único princípio da sobredita”.56 Mais ainda, repetia 

a conexão entre laissez-faire e fiscalismo fisiocrata: “Tirar os obstáculos do comércio, 

aliviar os direitos, e dar-lhe toda a liberdade, é o meio mais pronto de o fazer florescer 

com utilidade do público e aumento do Estado”. No entanto, a naturalidade do comércio 

não se completa em Vandelli quando notamos o pensamento mercantilista compondo seu 

arsenal. Isso fica claro quando explicita que as reformas financeiras eram um simples 

canal para o fortalecimento do Estado, já que “o dinheiro é o principal sustento da 

guerra”.57 Ora, como nota Rosanvallon, a naturalidade do mercado tornava, no raciocínio 

destes pensadores, a guerra entre nações não apenas um evento improvável, graças à 

substituição dos ânimos conflituosos pela concorrência comercial (como é a ideia do doux 

commerce em Montesquieu), mas impossível. Se como Mercier de La Riviére nota “cada 

nação é apenas uma província do grande reino da natureza”, seguir os passos da natureza 

levaria ao livre-comércio entre as nações em substituição à guerra. A guerra passava a 

contrapor-se à economia, tornava-se uma disrupção e não uma conseqüência lógica.  

Neste sentido, Foucault estabelece que uma característica formadora desse novo 

naturalismo é a ideia de uma Nova Europa, que se estabelece a partir do fim das guerras 

mercantilistas, onde o enriquecimento coletivo gera uma Europa como “sujeito 

econômico coletivo que, através da própria concorrência que se estabelece entre os 

Estados, deve tomar um caminho que será do progresso econômico ilimitado”.58 Não é 

este entendimento em Vandelli, já que ele permanece no espírito da disputa guerreira 

entre Estados, típica da razão de Estado mercantilista. 
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É por isso que o Estado de Polícia permanece e se amplia da intervenção no 

mercado para suas técnicas instrumentais. Tendo uma perspectiva ainda não 

completamente formada da naturalidade do mercado, mais do que a simples regulação do 

comércio, era necessária a domesticação e orientação das técnicas para o melhor 

aproveitamento econômico e assegurar a força guerreira da nação.  

É a partir daí que José Luis Cardoso identifica um espírito de decadência nos 

escritos memorialistas. Os pensadores portugueses apelavam em todo momento para a 

necessidade de modernização das técnicas de produção, muito mais do que para a 

liberalização do comércio. Mesmo que não mais se apelasse para a narrativa de Portugal 

estar atrasado devido à sua má sorte nos tratos comerciais internacionais, como era típico 

no discurso mercantilista, o senso de atraso continuava, só que a partir da defasagem 

técnica.  

Fugia-se do ideário fisiocrático, sendo a interferência do Estado mais necessária 

para o aprimoramento técnica do que como “educador” da população, adequando-a às leis 

naturais. Isso fica claro na memória de Manuel Ferreira da Câmara, em que conecta a 

intervenção do Estado com as melhorias nas técnicas de produção.59 

Um exemplo típico desta atitude é o do memorialista José Joaquim Soares de 

Barros ao tratar do sal e da pescaria em Portugal. O autor começa por mostrar que a nação 

que mais avança na indústria da pesca beneficia o Estado, pois terá para o “mais largo 

comércio, para a frequente navegação, para a manobra da Marinha Real e para os 

proveitos da Mercantil, a gente mais necessária, e mais segura”.60 Seguindo esse 

raciocínio, mostra que nações como Holanda e Inglaterra, que pouco sal possuem, são as 

que mais se beneficiam a partir não só da venda, mas do frete e maior emprego de sua 

navegação e marinha; enquanto Portugal, mesmo com as suas vantagens naturais, 
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dispende dinheiro para se prover de pescaria por mãos estranhas.61 Com isso, procura 

demonstrar, a partir de investigações sobre a produção do sal, como novas técnicas “sem 

despesas, e sem maior porção de trabalho, elas podem dar em pouco tempo, mui extensos, 

e mui variados lucros ao nosso desvelo, acertadamente aplicado”.62 Após descrever seus 

experimentos com o sal e as maneiras para o aumento de sua produção, Soares de Barros 

alerta que não basta o simples conhecimento técnico, mas é “preciso o favor das 

providencias públicas, a inspeção, os regulamentos, os estímulos, a justa liberdade, a 

facilidade dos ganhos em todo este trato, e venda”.63  Além disso, refletindo sobre a 

situação de ignorância dos pescadores portugueses, remonta ao nascimento político de 

Portugal e ao papel dos soberanos no desenvolvimento de uma parceria com os 

pescadores que gerou diversos frutos. Com isso em mente, termina com elogios ao Ato 

de Navegação de Cromwell.64 Assim, confunde-se tanto o Estado de Polícia nos 

regulamentos, inspeção e estímulos com a justa liberdade e a facilidade de ganhos. 

Como podemos ver, a classificação de ecletismo, que muitos historiadores 

atribuem a esses escritores, parece bastante apropriada. O que fica claro nesse texto, muito 

mais do que as políticas expressas do autor, é o seu enquadramento: em nenhum 

momento, o laissez-faire é tomado como espelhamento das leis naturais de forma clara. 

Ele se estabelece ao lado de intervenções sem nenhuma contradição. Intervir no mercado 

não é a ruptura com uma lei natural maior, que rege os movimentos acima da 

discricionariedade político-econômica da Coroa. 

É por isso que, quando se observa a utilização da palavra comércio nos escritos 

destes memorialistas, pode-se notar a sua vinculação prática e a ligação com a produção; 

ela não evoca nenhum senso autônomo. O livre-comércio não possui as conotações 

axiológicas que se incorporariam a ele em períodos posteriores. O comércio não sustenta-

se como ideia isolada, mas como comércio de produtos cujo objetivo era o aumento da 

produção. Comerciar de forma livre era uma estratégia descrita dentro de um conjunto de 

prescrições para o aumento da produção física. Barros, por exemplo, diferenciava entre 

terras de comércio e de pescaria, mostrando que o comércio possuía localizações físicas 

onde ocorria sua prática.65 Ele não era tomado com um sentido universal, porém dentro 
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do mundo físico onde se distribuía junto com a produção. O próprio título da coleção de 

Memórias revela esta concepção ao se ter o objetivo do “adiantamento da agricultura das 

artes e da indústria em Portugal”. Todas as “técnicas” ligadas ao reino físico da produção. 

Esse era o sentido de riqueza defendido pelos escritores da coleção. 

O Estado forte se dava menos pela sua capacidade de estabelecer a naturalidade 

das leis do mercado contra obstáculos do que da necessidade da racionalização do 

aproveitamento das terras. A necessidade do despotismo era a incapacidade física da 

Coroa em fornecer “os subsídios, regulações e outras medidas à produção” e não por 

precisar curvar vontades para se adequar às leis naturais do comércio. Como Paquette 

descreve o século XVII português:  

 

De acordo com algumas medidas, o domínio da Coroa se estendeu a um mero 

terço do país: 30 a 35 por cento da terra estava sob seu controle direto e apenas 

42 por cento de todos os vassalos sob sua jurisdição; Mais de um quarto da 

terra de Portugal não estava sujeita à correição régia. Fora dos grandes centros 

urbanos (com notáveis exceções de Aveiro, Vila Real e Bragança), onde a 

Coroa era ascendente, as ordens militares e a nobreza leiga gozavam de 

controle significativo sobre a terra, a riqueza e o exercício da jurisdição legal 

de Portugal.66 
 

É assim que o papel do Estado português não era o de deixar livre a agricultura, 

mas fomentá-la por ser a principal fonte de renda. Não por ser a única, como pensavam 

os fisiocratas. A construção de estradas, prêmios para os agricultores e outras medidas 

em seu favor eram exigidas por diversos memorialistas. Em uma de suas memórias mais 

conhecidas, Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à agricultura 

sobre as fábricas, Vandelli nos dá essa demonstração ao deixar claro que ele não se aliava 

à ideia de que só a agricultura produzia valor, mas sim que o Estado devia se concentrar 

na produção que melhor lhe coubesse no estágio que se encontrava.  Vandelli não acusava 

a indústria de ser apenas uma transformadora dos frutos da natureza que não produzia 

valor, e sim que “o sistema de fábricas deve ser relativo à situação do país, à sua atual 

agricultura, às suas produções naturais e aos diferentes ramos do comércio”.67  

A agricultura não adquiriu um status externo à aritmética estatal, foi “escolhida” 

como fonte principal de riqueza porque o governo deveria concentrar-se na arte que lhe 
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traria maiores frutos. É o governo que melhor sabe estabelecer os métodos de se chegar à 

maior riqueza. Não seguindo leis imutáveis da natureza, que elegem a agricultura como 

fonte única de valor, e sim a partir daquilo que melhor lhe convém. Um anátema para os 

fisiocratas. 

A conveniência do Estado permite que a intervenção estatal permaneça no leque 

das políticas econômicas a se implementar, sem contradizer temas livre-mercadistas.  Por 

isso, o anti-pombalismo dos memorialistas não significou uma reversão das práticas 

policiais, mas a sua modificação como instrumentos de governança. Como Jobim 

descreve, Vandelli identificava a crise do Antigo Regime e seu diagnóstico era 

“aprofundar a reforma financeira iniciada por Pombal”.68 Mapear, hierarquizar e 

descrever os diversos objetos que compunham a nação não se desconectava do objetivo 

fiscal e da construção e capilarização do aparelho administrativo enquanto fortalecimento 

do Estado. Como fica bastante explícito em Domingos Vandelli:                                                                                         

"economizar o que inutilmente se despende, obviar aos extravios, cobrar o que lhe deve, 

tirar melhor partido dos contratos e rendas, distribuir de forma mais proporcionalizada as 

despesas de forma a atender as precisões do Reino [...]”.69 

Um autor que não compôs para as Memórias, mas pode nos ajudar a estabelecer 

de vez as diferenças do pensamento econômico português em relação ao sistema natural 

fisiocrático é José Joaquim Rodrigues de Brito, considerado o mais fisiocrático dos 

pensadores portugueses do período. Reproduzimos um trecho do autor que confirmaria 

esse juízo:  

 

A grande máxima: Que o Mundo Moral na sua marcha ordinaria segue as Leis 

do interesse, bem como o Fysico está sugeito ás do movimento; o Livro do 

homem, a Historia do Coração humano, a das Artes, e Sciencias, a do 

Commercio, e da Agricultura são por certo analysadas, e combinadas com o 

Systema Agrario, e constituem com huma prova de evidencia a segurança, e 

solidez dele.70 
 

Lemos na citação acima: a esfera econômica é como um corpo constituído de 

verdades absolutas que devem ser seguidas. Parece reproduzir o raciocínio de Quesnay 

ao pé da letra. Mas o que nos interessa não é esta ligação dos fisiocratas com a tese de 

que só a agricultura produz valor, e sim as consequências em se relacionar a produção a 

uma ordem imutável. Até porque, em diversas passagens, o autor português deixa claro 
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que não aceita a primazia da agricultura em termos absolutos.71 Transcrevemos uma longa 

passagem dos escritos de Joaquim José Rodrigues de Brito que sumariza a relação entre 

o Estado e a ciência econômica e nos remete à naturalidade fisiocrática: 

 

Não pôde igualmente deixar de ser evidente a V. A. R. que foi sempre aos 

Soberanos, como únicos izentos das paixões de súbditos , e como Supremos 

Magistrados , a quem privativamente toca o conhecimento, e a execução dos 

meios tendentes ao seu augusto fim; e que estes meios, cuja escolha foi sempre 

a mais difficil obrigação dos Monarcas , se achão descritos na Grande Sciencia 

chamada de Legislação, ou Politica, que encerra em Divinos caracteres os de 

veres dos Príncipes, e as máximas dos grandes Legisladores, e que será tanto 

mais simples, e clara, quanto ella for reduzida a regras geraes, e expurgada das 

immensas discussões, que a confundem, na Grande Sciencia chamada de 

Legislação, ou Politica, que encerra em Divinos caracteres os deveres dos 

Príncipes, e as máximas dos grandes Legisladores, e que será tanto mais 

simples, e clara, quanto ella for reduzida a regras geraes, e expurgada das 

immensas discussões, que a confundem, morias a simplificar muitos Princípios 

desta Sciencia, e a reduzirmos a axioma, e regras, ainda que não desempenhem 

o seu objecto, eu me lisongeio que V. A. B. se dignará acolheitas, e dar-lhes o 

pezo que ellas merecerem.72 
 

Brito, como diz Rosanvallon sobre os fisiocratas, parece querer eliminar a política 

e transformar a economia em centro de todas as decisões governamentais. No entanto, 

mesmo que Joaquim José Rodrigues de Brito tenha se aferrado a esses axiomas externos, 

ao lermos seu trabalho, vemos como é mitigada a autonomia da esfera econômica, graças 

à ideia de que o soberano é o decisor primeiro do melhor caminho para a produção 

nacional. Sinal disso é que, em todo o decorrer de suas Memórias Políticas, notamos a 

hierarquização dos sistemas que oferece. Nesta hierarquização, Brito escalona os quatros 

sistemas da seguinte forma: agrário, comercial, indústria e propriedade. Mesmo que 

escolha a agricultura como melhor caminho português, ela não é o único, mas, como em 

Vandelli, a melhor para Portugal. 

E, se o sistema agrário é a base fundamental em sua proposta, o que impressiona 

é a pouca importância que dá à propriedade. Não se deve interpretar isso como desprezo 

da propriedade privada ou aproximação de propostas comunais, que ele abomina. 

Entretanto se a propriedade é a “base simultânea de toda a sociedade”73, ela se “limita a 

prescrever as regras fixas e invariáveis do meu e do teu” e “se fomenta a massa de valores 

e de riquezas das nações, é só indiretamente”. Esta pouca importância aparece sob outra 
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luz quando a ligamos com um segundo ponto, que é o recurso ao contrato hobbesiano em 

sua obra: 

 

A necessidade destas duas espécies de propriedade se observa melhor naqueles 

governos despóticos e povos menos polidos, em que as opiniões arbitrárias, os 

crimes falsamente imputados, os roubos contínuos por falta de polícia e de leis 

vigorosas, a medicidade necessária, as mortes sucedidas por pura miséria e 

desamparo, põe em desespero os cidadãos, paralisam todos os ramos da 

indústria e da administração e fazem caminhar o Estado à sua decadência. É 

então quando acaba o patriotismo dos cidadãos; que aparece e se desmascara 

o mais refinado egoísmo e que os homens se olham mutuamente, como tantos 

monstros vorazes, conservando-se no estado de guerra, de que Hobbes e outros 

falaram com tanto calor e entusiasmo.74 
 

Comparemos essa passagem com um trecho de Quesnay: “Estou aqui tomando a 

lei moral como significando a regra de toda ação humana na ordem moral com a ordem 

física que é evidentemente a mais vantajosa para a raça humana”75. Pode-se perceber que 

a lei natural fisiocrata diverge do pensamento de Joaquim José Rodrigues de Brito. O 

autor português, ao não ter como base o interesse como fonte capaz de permitir a auto-

regulação da sociedade, acaba por recorrer ao “monstro hobbesiano”. Em Quesnay, a 

“ordem natural é a mais vantajosa para a raça humana” porque ela contém em si a 

regulação da sociedade. 

A ordem natural de Joaquim José Rodrigues de Brito está muito mais conectada à 

base agrária do que a uma esfera autônoma a qual é possível derivar as leis da sociedade. 

A sociedade ainda é vista pelo autor como um contrato social onde "os homens não 

entrarão na sociedade ou depois de entrarem nela seriam uns monstros ferozes, se eles 

não gozassem ali com segurança da propriedade da sua pessoa".76 Nessa situação, o 

laissez-faire não é a epiderme sobre a qual o Estado se construirá, mas este é necessário 

como árbitro já que os “sócios no estado da sociedade não podem fazer justiça a si 

mesmos”.77 

Fica clara a diferença de fundo se notarmos que, com Joaquim José Rodrigues de 

Brito, não se reproduziria a famosa anedota segundo a qual Quesnay, ao ser perguntado 

o que faria se fosse rei por Luís XV, respondeu: “nada!” E ao ser perguntado quem 
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governaria então, respondeu que as leis fariam o serviço.78 As leis naturais, para o 

português, não são suficientes para a regulação da sociedade. O Estado para ele só é um 

empecilho na produção quando não se decide por seguir um único sistema econômico, de 

preferência, o agrário, e dispersa sua energia em vários.  

Enxerga-se melhor essa versão de Brito na comparação que Cardoso fez da divisão 

do trabalho em Joaquim José Rodrigues de Brito e Adam Smith. O autor português 

demonstra que, enquanto na obra do escocês existe “uma resposta econômica para a 

conceptualização do universo em que o todo é visto como a confluência de movimentos 

individuais perfeitamente compatíveis, orgânicos e funcionais”79, na obra de Joaquim 

José Rodrigues de Brito, o que se enxerga é que a divisão de trabalho acaba "delimitando 

esferas de ação e criando entre elas relações recíprocas de dependência e elos globais de 

solidariedade"80. Em nossa percepção, aponta isso o fato de que o trecho da obra de 

Joaquim José Rodrigues de Brito que se refere à divisão do trabalho, ponto crucial na 

constituição da sociedade no discurso liberal, termine com a presença do soberano como 

regulador da sociedade. 

Vemos como Joaquim José Rodrigues de Brito se enquadra no discurso vigente e 

permanece preso à regulação através da via jurídica. Assim, nos parece errada a 

interpretação de Cardoso ao imputar a Brito o estabelecimento da lei natural enquanto 

fonte primeira da governança monárquica. Reproduzimos um trecho de Brito que nos 

parece claro a respeito disso: 

 

Provada a necessidade simultanea das quatro bases, demonstra-se tambem a da 

protecçao, (a) Esta não he senão a applicação das riquezas, ou de valores; 

porque se qualquer Governo quer proteger os quatro Systemas, deve applicar, 

ou fàzer applicar valores, fundos, e riquezas à Agricultura, ao seu immediato 

Commercio, à Industria, e à Propriedade. Mas esta protecção, ou applicação de 

fundos deve ser maior, ou menor segundo o valor Politico, importancia, e 

necessidade das bases.81 
 

Encontra-se aqui uma relação entre “valor político” e lei natural que não está nos 

fisiocratas. Nestes, o valor político não possui nenhuma discricionariedade quanto aos 

axiomas prescritos por aquela lei. Isso quer dizer que o próprio valor político está fundado 

                                                           

78 VARDI, Liana. The Physiocrats and the World of the Enlightenment.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012. p. 46. 

79 CARDOSO, José Luís. O pensamento econômico em Portugal nos finais do século XVIII, 1780-1808. 

Lisboa: Editorial Estampa,1989. p. 433. 

80 Ibid. p. 434.  

81 BRITO, Joaquim José Rodrigues de. Memórias Políticas sobre as verdadeiras bases da grandeza das 

nações e principalmente de Portugal, 3 vols. 1803-1805.  Lisboa: Banco de Portugal, 1992. p. 159.  



 

 

35 

 

na lei natural. Desviar de suas prescrições significa necessariamente governar mal. Em 

Brito, não temos essa relação. Como ele próprio escreve: “Esta graduação na ordem das 

preferencias cessará momentaneamente nos casos de resultar um maior valor Político da 

preterição daquela ordem, à vista da prova de uma rigorosa análise”.82 

Este trecho deixa claro que a vontade política do rei se sobrepõe ao direito natural 

da esfera econômica. No laissez-faire fisiocrático é inconcebível que exista um maior 

valor político que permita suspender a lei natural. Nos parece manifesto que, ao 

transportar o pensamento fisiocrático à interpretação dos escritos de Brito, diversos 

autores deixaram-se levar pelas inúmeras menções ao “princípio fundamental”, “lei 

primeira”, base primária” e outros termos em sua obra. Deixaram de atentar para os 

diversos momentos em que o autor estabelece essa separação entre a lei primeira da 

riqueza e as leis que dão base à soberania.  

Assim, se lê algo como: 

 

Aquelle principio pois, que com mais vastidão, infallibilidade, força, e 

constancia concorrer para enriquecer a Nação, será a base primaria, e 

fundamental do systema de todos os Estados da Europa, e de Portugal, e o 

principio universal, e immutavel de Direito Natural, que não sofrerá mudança 

em quanto subsistir a actual ordem das sociedades civis.83 
 

Imagina-se aqui a mesma ordem natural que os fisiocratas prescreveram para a 

monarquia francesa, mas esse trecho deve ser interpretado não só com a necessidade de 

a vontade política articular a necessidade de implementação dessa base primária, como 

mostramos, mas enxergar esse trecho conectado com o trecho logo acima, onde escreve 

que “A riqueza pois he o indubitável fim, a que tendem, e devem tender todos os 

Legisladores”.84 

Porque a ligação entre os dois trechos nos permite defender o que já nos 

mostramos: a lei natural se refere à produção somente e não aos critérios de organização 

da sociedade e legitimidade da soberania. O fim último do soberano é enriquecer e isto 

só é possível a partir do momento em que ele segue as leis naturais da produção, que lhe 

trarão maiores frutos; porém o sistema que fornece o enriquecimento do monarca não 

fornece as bases de sua governança, e sim a riqueza que ele proporciona é que permite o 

soberano governar de forma pacífica. Trechos como “o systema Agrario [...] he por certo 

a primeira, e a mais solida base da Legislação, a que todos os outros devem estar 

                                                           

82 Ibid. p. 198.  

83 Ibid. p. 80.  

84 Ibid. p. 80.  



 

 

36 

 

subordinados”85 devem ser interpretados dentro da matriz em que Joaquim 

José Rodrigues de Brito se encontra e que fica explícita em diversos momentos. Um deles 

demonstra a clara preeminência da necessidade de se abandonar o sistema agrário em 

favor da necessidade de manutenção do pacto hobbesiano: 

 

Em um Estado, em que domina uma perfeita Anarquia, quando huma guerra 

civil devoradora vai arruinar a Nação pelos fundamentos, faz-se logo bem 

sensivel ao Legislador a absoluta necessidade de proteger o Systema da 

Propriedade com preferencia mesmo ao Fundamental Agrario; sem haver 

questão de collisão; assim como a não pôde haver, quando a falta excessiva de 

estradas, canais, e animaes de transporte faz inutilizar os produtos da 

Agricultura, e os torna de hum diminuto, ou nenhum valor; ou quando a 

estupidez da Nação he ta, que até carece dos primeiros elementos da Industria. 

Nestas differentes hypotheses extraordinarias he de immenso valor o quarto 

Systema Fundamental, o Mercantil, e o da Industria pela urgencia das 

circunstancias.86 
 

Por isso, no trecho descrito, Brito mostra que é o valor político o principal 

termômetro para o legislador: “pôde excitar-se dúvida sobre a preferência entre o Valor 

Moral e o Fysico”.87 Aqui se tem um sistema dual, em que o valor físico não é o mesmo 

que o valor moral. Os dois possuem regras específicas e, em condições ideais, já que a 

finalidade última do governo é a riqueza, o valor moral deve seguir o físico, mas frente a 

dilemas políticos, o legislador deve sempre exercer seu poder para assegurar sua 

soberania, mesmo que isso fira as leis do mundo físico. Governar bem nem sempre é 

seguir as leis naturais da produção. Isso será essencial na relação imaginada entre o 

território brasileiro e português no período. 

 

1.3 Adam Smith mercantilista? O Império luso-brasileiro de Sousa Coutinho 

 

Até o momento nos concentramos nos escritos portugueses sem que nenhuma 

menção ao território brasileiro tenha aparecido. O que pretendemos demonstrar a partir 

de agora é como o desenvolvimento da governamentalidade portuguesa interferiu nos 

rumos da antiga colônia. Se notamos que o discurso econômico português não estabeleceu 

a naturalidade do mercado da mesma forma que os seus vizinhos europeus, permitindo 

que a retórica de livre-mercado convivesse com o Estado de Polícia de forma harmoniosa, 
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é dentro deste mesmo espírito memorialista que devemos entender Rodrigo de Sousa 

Coutinho, o Barão de Linhares. 

Como ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos 

(1795-1801), Sousa Coutinho teve um papel essencial ao fornecer uma nova configuração 

para o território brasileiro com a ideia de Império luso-brasileiro, pensado a partir do 

discurso econômico vigente. A importância de termos estudado as conformações do 

discurso econômico português é entender como as referências que o político português 

faz a Adam Smith não podem confundir o leitor a tomar, não só o Barão de Linhares, 

como as relações comerciais que inaugura entre Portugal e Brasil, como tendo o mesmo 

sentido do liberalismo do economista escocês, mas sim diretamente relacionadas com 

uma situação que não pode ser entendida como governamentalidade liberal. 

Foucault coloca o economista escocês como o exemplo da ideia moderna de 

governamentalidade que permanece até os dias de hoje. Isso porque Smith subverte o 

sentido da naturalidade fisiocrática. Se, para os économistes, esta naturalidade gerava a 

necessidade de um poder que possuísse meios para executar o verdadeiro plano da 

natureza, o liberalismo, em seu sentido moderno, é exatamente o momento em que se 

inaugura a incapacidade do soberano de obter uma visão totalizante dos processos 

econômicos. Se a naturalidade dos movimentos da população permanece, ela passa a ser 

opaca; impossível de ser captada em sua totalidade. Há sempre pontos cegos que o 

governo não consegue processar. A naturalidade dos processos econômicos se fortalece 

ao escapar completamente de qualquer forma jurídica da soberania. A economia na 

governamentalidade liberal, para Foucault, se torna invisível.88 Sua naturalidade passa a 

significar a incapacidade de ser compreendida em toda sua complexidade. 

A ideia da sociedade comercial entra em evidência neste momento, quando nem 

o governo consegue captar o sentido geral da população, como é “proibido, portanto, que 

o governo crie obstáculo a esse interesse dos indivíduos”.89 Deixar livre o interesse da 

população passa a ser seguir o plano da natureza, uma natureza inscrita no coração dos 

homens.90 O homo economicus, o sujeito dos interesses, passa a ser a “única ilha de 

racionalidade”, que deve ser respeitado em seus movimentos por isso mesmo. Daí surge 

a governamentalidade liberal, quando se formula “a incompatibilidade entre a 
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multiplicidade não-totalizável dos sujeitos de interesse, dos sujeitos econômicos e, por 

outro lado, a unidade totalizante do soberano jurídico”.91 

Não é disso que Sousa Coutinho está tratando quando recorre a Smith. Se é difícil 

encontrar um texto que, ao referir-se ao político português, não mencione a influência do 

iluminista europeu, é preciso contextualizá-la. As citações ao economista escocês são 

abundantes nos textos legados por Sousa Coutinho e muitas reproduzem o núcleo do 

pensamento smithiano, como em um de seus ofícios expedidos de Turim, em 1783, 

quando era enviado extraordinário e ministro plenipotenciário na corte da Sardenha, 

explicando que "a legislação sobre os trigos, que não se limitava à perfeita liberdade do 

comércio, e concorrência no interior do Estado [...] era viciosa em lugar de ser útil ao 

Estado”.92 O trecho reproduz as teses liberais sobre as causas da escassez que, como 

vimos, entende que ela é resultado do controle dos preços e alimentos, e que deixar o 

comércio livre é a melhor maneira de combatê-la.  

Sousa Coutinho parece avançar ainda mais as teses de Smith quando, um ano 

depois, em seu Discurso sobre o comércio de Itália relativamente ao de Portugal, 

descreve os passos do surgimento da sociedade comercial e da propriedade até o momento 

em que “as permutações de sociedade a sociedade [...] veio a representar tudo o que se 

necessitava, e a ser o termômetro político da riqueza das nações”.93 No entanto, é logo 

depois de apresentar as benesses da sociedade comercial que Sousa Coutinho nos revela 

como ele interpreta esta evolução de maneira diferente, algo que fica óbvio em diversos 

outros textos. 

Isto porque, na sequência, o autor português passa a explicar como se estabelecem 

as permutações entre as nações para chegar à conclusão de que aquelas que importam 

matérias-primas e exportam manufaturados são as que conseguem prosperar. Vai além ao 

explicar que o acúmulo de metais preciosos é um importante objetivo a ser perseguido 

pelo Estado, já que diversos pensadores erram ao atribuir “a ruína de alguns reinos à 

abundância deste sinal”.94    

Se estes trechos estabelecem dúvidas sobre o fato de o pensamento de Sousa 

Coutinho conter um viés mercantilista, seus elogios ao ministro de Estado e da economia 
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do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert95, é um indicativo muito forte, que, combinado à 

sua defesa de proteção dos manufaturados em diversos de seus escritos, não permite que 

se possa ignorá-los. Não se deve deixar de lado que os elogios a Colbert são posteriores 

à sua leitura de Smith, autor que toma o ministro francês como símbolo do pensamento 

mercantilista errôneo e desastroso para a economia das nações. Coutinho era conhecedor 

desse diagnóstico. 

 As consequências deste viés mercantilista de Sousa Coutinho não podem ser 

minimizadas. Pombo resume-as bem ao dizer sobre Sousa Coutinho que a admiração pelo 

sistema inglês não se dava pelas suas fórmulas de restrição ao poder régio, e sim pela 

“forma eficaz de administrar as riquezas de uma nação, a partir da condução de sábias 

ações diplomáticas, de uma forte política de comércio externo e do fomento da produção 

manufatureira interna”.96 Esta forte política de comércio externo e fomento das 

manufaturas no plano interno não só se desvia do pensamento smithiano, como tem um 

efeito de interdição entre o livre-comércio que fomenta e a ideia de sociedade comercial, 

já que estabelece um controle sobre as mercadorias indesejadas – caso dos produtos de 

luxo. 

Quando tomamos a evolução histórica da sociedade comercial de Smith, 

observamos que o autor irá demonstrar que a busca de sinais de riqueza, típicos da 

evolução natural de uma sociedade estabelecida pelo comércio, servira como forma de 

destruir as instituições feudais. Com o acúmulo de capital pelos senhores feudais e o gasto 

deles em bens de luxo, fomentara-se um exército de indivíduos não mais dependentes 

destes senhores, já que foram deslocados para o comércio dos produtos importados de 

luxo e produção dos mesmos internamente.97 Passa a formar-se um modelo endógeno de 

crescimento e um modelo político fundados na sociedade comercial. 
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Sousa Coutinho, ao contrário, em diversos de seus escritos, abomina o consumo 

dos artigos de luxo em Portugal, da mesma forma que os mercantilistas. Seguindo a ideia 

de que o necessário para enriquecer é importar matéria-prima e exportar manufaturado, o 

ministro não concebe o comércio interno desvinculado deste sentido. Por isso, o 

liberalismo esposado por ele é um amálgama do livre-comércio como fomentador da 

produção e um grande peso do Estado na conformação da política econômica. Ao filiar –

se às teses colbertistas, a evolução da sociedade comercial é interrompida no ministro 

como um fim em si mesmo para ser extraída apenas a ideia de livre-comércio como 

estratégia mais capaz de fomentar a produção. Com isso, mesmo que a polícia (termo 

abundantemente utilizado por Sousa Coutinho) seja deslocada da produção direta da 

agricultura, as regulamentações permanecem como uma peça importante na retórica do 

político português. Não há uma autolimitação do Estado no sentido liberal. A política 

econômica e os movimentos naturais da população continuam presos ao exercício 

discricionário do monarca. Não é o seguimento da lei natural fisiocrata (que Sousa 

Coutinho critica98), é sim um exercício discricionário. O monarca como o decisor da 

política econômica e implementador das medidas necessárias.  

Se os escritos de Sousa Coutinho são confundidos com teses smithianas, eles, na 

verdade, reproduzem motes típicos dos pensadores filiados à razão de Estado que 

estudamos. Aquilo que é tido como símbolo do seu liberalismo: o fim dos privilégios da 

Igreja, o corte de morgados e outras medidas livre-mercadistas, se encontra na mesma 

relação entre livre-mercado e discricionariedade do monarca que já lemos em outros 

autores da época, mas são interpretados como liberais pelas esparsas citações a Smith que 

se encontram nos seus textos. 

Interessante é notar que, em Smith, estas instituições são derrubadas pelo próprio 

movimento e evolução da sociedade comercial enquanto, em Coutinho, elas dependem 

sempre da vontade do soberano. Por isso que Sousa Coutinho, ao recorrer a Smith ao 

mesmo tempo que explicita seu despotismo, esclarece que a sociedade comercial não é 

invisível como Adam Smith presumira. Pelo contrário, ela é uma tarefa do soberano. Se 

o “interesse do déspota é inseparável do povo”, quem tem a tarefa de decifrar e 

implementar estes interesses é o soberano, não a sociedade comercial.  
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É a partir daí que podemos entender como o português passara a entender o papel 

do Brasil como primordial na construção do Império luso-brasileiro e as diversas medidas 

de livre-comércio que buscou executar no território brasileiro. Estas últimas foram 

conhecidamente implementadas durante o seu mandato como ministro da Marinha e do 

Ultramar, entre 1795 e 1801: “a redução à metade do imposto sobre mineração de ouro e 

uma redução geral (ou até mesmo a isenção total) de direitos de importação das 

mercadorias que entram nos portos brasileiros”.99 

Fica claro que a necessidade de garantir a produção e o enriquecimento do Estado 

português passava cada vez mais pela necessidade de se derrubar restrições na produção 

colonial que faziam “ordinariamente todo o mal”, quando, pelo contrário, a “inteira e livre 

circulação de todos os artigos, e a segurança de um mercado, onde os preços só dependem 

da concorrência são os melhores meios de procurar uma segura abundância”.100 

Só que, ao lembrarmos do viés mercantilista de Sousa Coutinho, notamos que a 

liberdade de produção na colônia não significa um projeto de sociedade comercial 

português e muito menos “brasileiro”.101 Sousa Coutinho visualiza um novo nexo entre 

as colônias e a metrópole a partir do comércio e não mais do vínculo exclusivamente 

jurídico e colonial, só que isto não deriva de uma versão liberal, e sim dos interesses 

“mercantilistas” do ministro.  Como o trecho abaixo demonstra: 

 

Portugal há de ganhar mais com o aumento que há de ter o Brasil depois dos 

liberais princípios que V.A.R. mandou estabelecer, do que antes ganhava com 

o sistema restrito e colonial que existia. Portugal há de ser sempre o depósito 

natural dos gêneros do Brasil, e o depósito há de ser muito maior. Portugal há 

de ter o melhor e maior consumo para as suas produções e fábricas do que antes 

tinha. 102 
 

Os “liberais princípios” não devem enganar o leitor. O núcleo do projeto de Sousa 

Coutinho é a importação de matérias-primas e exportação de manufaturados; fomentar a 

produção das matérias-primas através do livre-comércio na colônia serve ao projeto 

mercantilista português. O que parece um paradoxo, só o é quando se atrela 

                                                           

99 CARDOSO, José Luís; CUNHA, Alexandre Mendes. Discurso econômico e política colonial no império 
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automaticamente o livre-comércio com a evolução da sociedade comercial e a limitação 

do Estado. Não é o caso português. Como já vimos nos memorialistas, o livre-comércio 

é uma opção de aumento da produção, se enquadrava dentro da razão de Estado e não 

possuía o status de ferramenta de regulação social. Dessa forma, as referências a Smith 

acabam por funcionar como um empoderamento da discricionariedade da Coroa frente à 

naturalidade fisiocrática. É Adam Smith sendo utilizado como denúncia de uma esfera 

natural acima do rei, o qual este deveria seguir. Como vimos: em sequência à descrição 

da evolução da sociedade comercial, vem a defesa das manufaturas em Portugal. O 

interesse de Sousa Coutinho é combater as teses fisiocráticas de primazia da agricultura 

e não de avançar a tese da sociedade comercial. É com isto em mente que devemos 

entender o novo nexo entre Brasil e Portugal lido no trecho acima destacado de Sousa 

Coutinho: como forma de melhor deslocamento das matérias-primas para o centro 

comercial do Império: Portugal. 

O agrarismo continuou como ponto central do discurso do político português em 

relação ao Brasil (pela necessidade das matérias-primas), mas foi ressignificado dentro 

de uma nova visão onde a produção agrária foi cada vez mais vista como um papel do 

Brasil, enquanto Portugal não só se transformava no centro comercial do Império 

(entrepôt) como se tornava o ponto de transformação das matérias-primas.  O novo nexo 

— não mais jurídico — não é a proibição de manufaturas, e sim as vantagens que cada 

território oferece. Como Sousa Coutinho deixa claro ao falar sobre a produção da colônia: 

 

O permitir que neles se estabeleçam as manufaturas, mas a agricultura deve 

ainda por muitos séculos ser-lhes mais proveitosa do que as artes, que devem 

animar-se na metrópole para segurar e estreitar o comum nexo, já que a 

estreiteza do terreno lhe nega as vantagens de uma extensa agricultura.103 
 

O laissez-faire deveria passar a ser matriz do comportamento da produção agrária 

porque ajudaria a fomentar as “artes” na metrópole, que ofereceriam uma renda maior, na 

opinião do ministro português. A consequência é que o livre-mercadismo associado ao 

Brasil permaneceu pensado nesse novo discurso não como capaz de fornecer uma 

sociedade comercial, mas como território privilegiado por sua natureza dentro do quadro 

geral do “novo império”. As medidas liberais implementadas na produção brasileira não 
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geravam nenhum sentido extrajurídico, refletindo uma governamentalidade liberal, eram 

uma “técnica”, no sentido memorialista. 

Se a vinda da Família real interrompeu o projeto original de império, ela transferiu 

os pressupostos essenciais desta governamentalidade para o Brasil. Assim, antes de ser 

pensada como plano de uma sociedade autônoma, a projeção externa desvinculada de um 

projeto de sociedade comercial como um fim em si mesmo é fruto de uma elaboração que 

tem a política econômica brasileira não se realizando de forma isolada, mas sim dentro 

de um conjunto onde a metrópole portuguesa era concebida como centro, fora de uma 

ideia de autolimitação do Estado.  

Por isso, a transformação do Brasil dentro do discurso econômico se colocou de 

forma articulada com a base da política econômica portuguesa: laissez-faire sem 

sociedade comercial. As grandes modificações do estatuto jurídico e implementação do 

livre-comércio na produção não se alinhavam com a ideia de uma sociedade comercial 

“brasileira”, mas conectada à ideia de território privilegiado pela natureza em que 

“nenhuma nação tem um terreno tão criado como a América portuguesa; ela se 

compreende nos dois melhores climas das zonas tórrida e temperada; e o que falta num, 

sobeja no outro".104  

Se a produção agrária deve ser deixada livre e o Brasil deve se destacar pela 

produção agrária, nada mais natural que Sousa Coutinho seja tido como um grande 

implementador de medidas liberais no território, só que elas estão diretamente conectadas 

à discricionariedade da Coroa em matéria político-econômica, não como um projeto 

liberal smithiano. 

Dessa forma, Sousa Coutinho é um exemplo do esgarçamento do projeto 

memorialista português, mas não da ruptura da razão de Estado. Se, com ele, as 

expedições científicas ganharam uma proeminência sem igual105, e o laissez-faire se 

estabeleceu como imperativo na relação metrópole-colônia, deve ser entendido que essas 

ações se configuravam dentro de um quadro referencial específico à época. O Brasil 

deveria atuar como fonte de riquezas do Império, pois “as relações de cada domínio 

ultramarino devem em recíproca vantagem ser mais ativas e mais animadas com a 
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metrópole do que entre si”.106 Mesmo assim, é importante notar que as propostas de 

Coutinho alteraram não só o status legal da colônia ou as relações comerciais, mas 

também apelaram para uma nova noção na relação que se vinculara de forma intrínseca 

ao discurso econômico: se a economia já se estabelecia como esse vínculo na ideia de que 

a colônia estava ligada economicamente a Portugal, houve uma modificação e a economia 

passou a ser o laço que unia e beneficiava a todos.  

Se, à primeira vista, o discurso do político português poderia parecer um simples 

recurso retórico para manter o status quo do vínculo colonial, é preciso lembrar que o 

exclusivo colonial era justificado a partir de um status jurídico. Podemos notar isso na 

ideia de império de D. Luis da Cunha, que não se constrangia em ressaltar o domínio da 

metrópole sobre a colônia. Diferentemente, Sousa Coutinho, mesmo que alinhado às 

teorias despóticas do poder, alterou a percepção sobre o território brasileiro. Como ele 

pontuou: “o português nascido nas quatro partes do mundo se julgue somente português, 

e não se lembre senão da glória e grandeza da monarquia a que tem a fortuna de 

pertencer”.107 A “cabeça” ia se diluindo pelas teias do comércio.  

Isso significou o Estado atribuir as tarefas de cada território para melhor “livre-

comerciar”. Temos assim uma distinção em relação às necessidades de Brasil e Portugal 

formando a ideia de complementaridade dos territórios portugueses. O Brasil com a tarefa 

específica de prover as riquezas do Império seria o palco do livre-comércio como visto 

pelas próprias medidas de desoneração de Sousa Coutinho. É, em nossa visão, esse um 

dos motivos para A Riqueza das Nações ter sua primeira tradução em língua portuguesa 

em território brasileiro e não em Portugal. Os desafios do Estado no Brasil eram o 

aumento da produção não a partir da mudança da estrutura fundiária, que não sofrera tanto 

com as barreiras de tempos pregressos, mas sim na educação dos agricultores e na 

liberalização da circulação. Assim, enquanto o Barão de Linhares falava contra os 

“privilégios feudais” nas terras portuguesas, preocupava-se com os monopólios e 

taxações excessivas no Brasil. Se a administração interna brasileira já tomara com a 

administração pombalina um rumo diferente, com Sousa Coutinho, como responsável na 

gestão dos territórios ultramarinos, o regime brasileiro atingiu novos patamares:  

 

Se é interessante a divisão e criação de novos governos, não deve merecer 

menor atenção o seu regime interior que deve ter por princípio: 1º a segurança 
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e defesa das mesmas capitanias; 2º princípios luminosos de administração que 

segurem e afiancem o aumento das suas culturas e comércio;3º a imparcial 

distribuição de justiça, que é a primeira base que segura a tranquilidade interior 

dos Estados; 4º o aumento e prosperidade das rendas reais, que são 

evidentemente os primeiros essenciais meios da prosperidade e segurança das 

monarquias e dos estados em geral; 5 um sistema militar terrestre e marítimo 

que evite todo o susto de qualquer concussão interior ou exterior.108 
  

Diante disso tudo, o interessante é notar como as articulações entre mercado e 

Estado no pensamento português “evoluíram” dentro de um conjunto harmônico. Não 

partiram de incorporações indiscriminadas do pensamento clássico europeu, mas 

responderam às alterações específicas ocorridas em Portugal. A defesa do livre-comércio 

de Sousa Coutinho não era fruto da absorção de determinada corrente filosófica; era 

resultado de propostas que se encaixavam dentro dos novos desafios à 

governamentalidade portuguesa. 

Ao se tentar comparar os autores portugueses com autores europeus coevos ou 

anteriores, acaba-se sempre diagnosticando os desvios às essas doutrinas. O que viemos 

observando nesses primeiros passos da defesa do livre-comércio é que as transformações 

vão se dando em relação a matrizes específicas do discurso português como o agrarismo 

e o fiscalismo. Estas matrizes foram reapropriadas e transformadas, mas permaneceram 

tendo um papel importante durante todo o período do Império no Brasil.  

Pelo que foi visto, pode-se perceber como Sousa Coutinho é o ponto de inflexão, 

mas não de ruptura. O elo entre diversas correntes e propostas que se misturam e se 

contradizem. Para muitos, Coutinho é um sucessor direto das atitudes pombalinas: 

defenestrando privilégios, modernizando Portugal, mantendo o exclusivismo com as 

colônias e lutando pela centralização do poder. Para outros, ele foi cria do liberalismo 

smithiano: buscando liberalizar o comércio através de medidas anti-protecionistas e 

monopolistas. Como viemos defendendo, Coutinho pode ser observado através de 

diversos prismas, se forem utilizadas as referências externas como mercantilismo, 

fisiocracia ou liberalismo. Em suas ideias, há a primazia das manufaturas para o primeiro, 

o agrarismo em território brasileiro para o segundo e a luta contra os monopólios para o 

terceiro. No entanto, essas diferentes correntes e suas contradições parecem muito mais 

coesas dentro da matriz que defendemos ser central nessas transformações: o fiscalismo 

ainda como ponto nevrálgico na construção do Estado.  
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A busca da modernização das estruturas internas de Portugal e a ideia de Império 

luso-brasileiro tem como base central o enriquecimento do Estado. Não é o fortalecimento 

da “sociedade civil” em si que Coutinho busca, já que ela não podia ser visualizada sem 

o “indivíduo proprietário”. Suas propostas se enquadravam dentro das propostas de 

fortalecimento do despotismo esclarecido, não foram propostas que vigoraram apesar 

dele, mas para fortalecê-lo. 

É importante compreendermos essa relação entre livre-comércio/despotismo 

gerada pelas ideias memorialistas e suas transformações no período para entendermos o 

deslocamento do liberalismo no Brasil que veremos nos próximos tópicos. Não é a 

concepção centro-periferia defendida por Celso Furtado e tantos outros que interessa na 

relação que estabelecemos, mas sim que existe um centro de soberania que se relaciona 

com uma periferia onde as transformações políticas se relacionam a este centro. O livre-

comércio se estabeleceu a partir do centro como instrumento de circulação e não como 

princípio de contrato social.   

Não é a dominação militar ou os favores políticos que estabeleceram o Brasil 

como fonte de riquezas dentro do Império luso-brasileiro, mas a rede de significados 

construída a partir da economia política como razão de Estado. O livre-comércio não foi 

nem um passo à frente na liberdade individual, nem falsa ideologia importada. Ele foi se 

tornando a essência do sistema brasileiro, integrado ao sistema agrário e, com isso, ligado 

ao escravismo. É o que estudaremos a seguir. 

 

1.4 Livre-comércio no Brasil 

 

Uma das abordagens mais utilizadas para se referir às contradições entre a teoria 

e a prática da política econômica brasileira no século XIX é apontar o pragmatismo não 

só da elite política, mas do próprio pensamento econômico do período. Esta 

argumentação, que gerou e gera diversos debates sobre a recepção das ideias europeias e 

americanas no território brasileiro, prima por transformar os teóricos que se debruçaram 

sobre os problemas econômicos no Brasil em instrumentadores do discurso alheio, 

distorcendo e adaptando-o quando lhes foi necessário. Como podemos ler em Lima: 

 

Fato era que os primeiros analistas econômicos brasileiros não tinham por 

objetivo contribuir para o desenvolvimento teórico da disciplina. Homens de 

elevado senso prático – dentre os quais se destacaram os vanguardistas José 

Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, Manuel de Arruda Câmara, Manuel 

Ferreira da Câmara Bittencourt e Sé, André João Antonil e Vicente Coelho de 
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Seabra Silva Teles –, procuravam apenas interpretar as doutrinas importadas 

sob a ótica nacional e adaptá-las à realidade brasileira.109 
 

Já tivemos oportunidade de expor porque acreditamos que esta maneira de 

conceber o pensamento político-econômico brasileiro é calcada em concepções errôneas 

das próprias ideias a serem “importadas”. Mesmo assim, acreditamos que uma das 

maneiras mais produtivas de percebermos como as novas relações econômicas, que vimos 

em Sousa Coutinho, impactaram o Brasil, é notarmos a utilização dos escritos de Adam 

Smith no Brasil. 

É importante contemplarmos que as primeiras referências ao autor escocês no 

Brasil estão ligadas a personagens vinculados à Inconfidência Mineira, sendo que o 

Cônego Januário da Cunha Barbosa atribuiu ao inconfidente Cláudio Manuel da Costa 

uma tradução de Riqueza das Nações. Esta informação do Cônego é reproduzida por 

outros escritores, como Pereira da Silva e Fernandes Pinheiro.110 Tenha a tradução 

existido ou não, outros historiadores, como Kenneth Maxwell, confirmam a veiculação 

das ideias de Smith entre os revoltosos mineiros.111 

A marca da difusão da economia política liberal na colônia, ao ser conectada aos 

revoltosos, parece, em um primeiro momento, refletir o etapismo whiggish, em que a 

sociedade civil aumenta os limites sobre a intervenção do Estado. No entanto, essa atitude 

precisa ser interpretada tendo em vista o desenvolvimento do pensamento na metrópole, 

como o estudamos até o momento.  

Seguindo esse contexto, Villalta procura demonstrar em sua tese como o ideário 

dos revoltosos de Minas não pode ser extraído simplesmente da influência iluminista, 

visto que era permeado de uma visão do mundo assente na Segunda Escolástica. 

Reproduzimos um trecho de sua tese que sumariza o seu argumento: 

 

Usando da analogia ou da indução ao relacionarem América e Reino, esses 

homens se apropriaram da história e dos mitos lusitanos para rebelar-se contra 

Portugal e, ao mesmo tempo, laicizaram-nos e fundiram-nos com as Luzes e 

com a Independência dos Estados Unidos, concretizando os fantasmas que a 

censura portuguesa esmerou-se em atacar: amalgamaram as teorias 

corporativas de poder, os milenarismos e as idéias Ilustradas radicais.112 
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Partindo de Villalta, segue-se, como viemos mostrando com Sousa Coutinho, que 

a liberdade econômica não era sinônimo da percepção do mercado como regulador social. 

Por isso, a denúncia da Derrama se dava muito menos em termos de “interferência do 

Estado” em negócios privados do que como acusação da tirania, um esquema tributário 

da Segunda Escolástica.  

Isso porque, ainda na virada do século, “o rei era visto como o protetor 

fundamental do público contra intermediários predadores, e governadores e vereadores 

eram considerados como seus representantes nessa tarefa”.113 Richard Graham, em seu 

estudo sobre o mercado na Bahia colonial, deixa claro esse quadro: 

 

Todas essas regras — tão incômodas para barqueiros, vendedoras, merceeiros, 

açougueiros, negociantes de gado e praticamente todo mundo envolvido no 

comércio de alimentos, e que com tanta frequência serviam de pretexto para 

coação oficial, quando não para suborno — tinham como justificativa a 

necessidade de proteger os consumidores contra comerciantes gananciosos. A 

intenção declarada do poder de polícia era manter a ordem protegendo a saúde 

e o bem-estar do povo, porque uma das obrigações do governo era promover 

um sistema justo. Um grande segmento da população, tanto de pobres como 

de não tão pobres, confiava no Estado para ter um mínimo de proteção. A 

hierarquia, a deferência e a desigualdade, quando acompanhadas por uma 

benevolência protetora, tinham mais apelo do que a competição bruta proposta 

pelos críticos do sistema. A crença na virtude dessa proteção era tão forte que 

deixou uma imagem residual impressa na retina coletiva, e sobreviveu até bem 

depois que uma nova filosofia liberal se generalizou.114 
 

As teses liberais, nesse sentido, não foram frutos no Brasil da resistência colonial 

contra os abusos da metrópole, mas estavam enquadradas na mesma racionalidade que 

vigia em Portugal e seguia a implementação do livre-comércio entre nações, partindo de 

Portugal como entreposto, sem que desaguasse em uma sociedade comercial smithiana. 

Afinal, como demonstram diversos autores, como Ronald Raminelli e Murilo de 

Carvalho, as redes de contato e formação acadêmica entre os territórios se davam a partir 

da Universidade de Coimbra.115 Esse é o caso de Azeredo Coutinho, considerado por 

muitos, o introdutor da política econômica no Brasil.  

É a partir do pensamento de Azeredo Coutinho e outros que Malerba destaca que 

a crise do sistema colonial nunca existiu, tanto do ponto de vista econômico como 
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político-ideológico. Para este autor, nem os intelectuais brasileiros nem os comerciantes 

do Rio de Janeiro e da Bahia desenvolveram "uma doutrina minimamente consistente de 

oposição ao sistema colonial”.116 Como o historiador brasileiro explica: 

 

Nesses termos, o poder de constrangimento não é político-econômico, mas 

também ideológico, do sistema era tal que, mesmo depois da Guerra da 

Independência da América, a relação entre Portugal e o Brasil dificilmente 

podia ser concebida fora dos limites do sistema. Mesmo autores e políticos 

como o bispo Azeredo Coutinho, oriundo de uma importante família do Brasil, 

ou d. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro e presidente do Real Erário, que 

criticavam abertamente o regime dos monopólios régios e foram ambos 

responsáveis pela supressão do estanco do sal e do contrato da pescaria das 

baleias (tem ele criticado por José Bonifácio), não viam então alternativa para 

o sistema colonial.117 

 

A citação de Malerba, que coloca juntos o político português e o bispo brasileiro, 

não é um acidente. Azeredo Coutinho é um ótimo exemplo não só de como a ideia de 

império permeara muitos dos atores dos dois lados do Atlântico, mas como ideias do 

exclusivo colonial e do livre mercado se embaraçavam no período, formando um 

pensamento econômico único, a partir da própria “evolução” portuguesa.  

Aceito pela sociedade científica portuguesa com a publicação de sua memória 

sobre o açúcar em 1791, Memória sobre o preço do açúcar, em um dos tomos de 

Memórias Econômicas, Azeredo Coutinho é um exemplo de como o pensamento 

econômico, que vimos se conformar em Portugal, se reproduzia no Brasil. 

Como afirma Maxwell, boa parte dos cidadãos brasileiros (no sentido restrito da 

época) entendia que seus interesses não estavam em conflito com os da metrópole. Dessa 

forma, o conceito de liberdade esposado por eles se identificava muito mais com a 

liberdade proposta pelo Bispo Azeredo Coutinho em seu memorial sobre o preço do 

açúcar.118 Essa era a liberdade de comércio, que devia ser o fator essencial na 

modernização da produção açucareira, em um momento em que o Brasil já não possuía 

sua hegemonia na sua produção mundial, como o próprio Azeredo Coutinho argumentara: 

“Desde esta época fatal para a nossa agricultura, os estrangeiros, sempre hábeis em se 

aproveitar dos nossos descuidos, trabalharão com todas as suas forças por nos arrancarem 

das mãos os nossos grandes ramos do comércio”.119A liberdade, para ele, era a liberdade 
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de comerciar e não liberdade do país frente à metrópole ou contra uma soberania 

despótica. Como ressalta Maxwell: "as teorias que os atraíam davam voz e justificavam 

seus próprios interesses, e esse interesse próprio d. Fernando percebia não estar em 

conflito com a relação colonial".120  

Ao estudar as regulamentações que incidiam sobre a circulação de alimentos em 

Salvador, Graham identifica essa mesma utilização de Adam Smith, no começo do século 

XIX, em outros autores, como Santos Ribeiro e Rodrigues de Brito: se a liberdade de 

comércio era ponto fundamental contra o paternalismo da Coroa, ela não se confundia 

com a construção da legitimação do poder através da sociedade comercial121, mas sim 

permanecia ligada ao objetivo fiscal de enriquecimento do Estado. Como Azeredo 

Coutinho explicitou ao dizer que é “necessário que os interesses da Metrópole sejam 

ligados com os das colônias, e que estas sejam tratadas sem rivalidade. Quanto os vassalos 

são mais ricos, tanto o soberano é muito mais”.122 

Percebe-se que Azeredo Coutinho era um entusiasta da ideia do Império luso-

brasileiro, sendo suas ideias muito próximas daquelas expostas por Sousa Coutinho. Isso 

quer dizer que os vínculos entre metrópole e colônia são dados pelo comércio onde a 

metrópole funciona como hub comercial: 

 

A Metrópole — diz — ainda que seja devedora às Colônias, necessariamente 

há de ser em dobro credora aos Estrangeiros; ela precisamente há de fazer para 

com uns e outros duplicados lucros; ganhará nas vendas, ganhará nos fretes, e 

nos transportes para todas as partes, pela extensão da sua Marinha e do seu 

Comércio. Que importa, pois que a mãe deva às filhas, quando ela é em dobro 

credora aos Estranhos?123 
 

Olhando pelo lado brasileiro, pode-se entender melhor como o exclusivo colonial 

não contradizia o livre-comércio. Na visão de Azeredo Coutinho, “da obrigatoriedade de 

os americanos negociarem com a Metrópole” deveria existir também “a contrapartida 

desta última em oposição ao avanço de potências rivais, instituições fiscais e jurídicas 
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que facilitassem a produção agrícola e garantissem os ganhos privados”.124 O comércio 

dependia da especialização das partes, onde o Brasil proveria a produção agrícola. O 

trecho abaixo é essencial para observarmos como a ideia de vocação agrária, tão 

importante no Brasil imperial pôde ir se formando a partir desta especialização territorial 

do Império luso-brasileiro: 

 

Estes benefícios pedem iguais recompensas e, ainda, alguns justos sacrifícios; 

e, por isso, é necessário que as colônias também, da sua parte, sofram: 1) que 

só possam comerciar diretamente com a Metrópole, excluída toda e qualquer 

outra nação, ainda que lhes faça um comércio mais vantajoso; 2) que não 

possam as colônias ter fábricas, principalmente de algodão, linho, lã e seda, e 

que sejam obrigadas a vestir-se das manufaturas e da indústria da indústria da 

Metrópole. Desta sorte, os justos interesses e as relativas dependências 

mutuamente serão ligadas.125 
 

No trecho acima, nota-se alguns tons do colbertismo de Sousa Coutinho. Da 

mesma forma que o português, o bispo brasileiro podia defender de forma ferrenha o 

livre-comércio sem entendê-lo como uma contradição ao exclusivo colonial. Referente a 

isso, em sua tese de doutorado sobre o bispo, Nelson Cantarino afirma que muitas de suas 

ideias econômicas, antes de serem tributárias do liberalismo europeu nascente, remetiam 

ao ideário da Escola de Salamanca.126 Isto porque o mercado, para o religioso, do mesmo 

modo que para os “economistas” do século XVI, submetia-se às regulações externas e 

“não cairia no vale-tudo das paixões e dos interesses estritamente comerciais”.127 Nos 

parece muito mais manifesto que essa é uma consequência do fiscalismo que permeava 

todo o discurso econômico luso-brasileiro do que um recurso aos salamantinos. Afinal, 

seria difícil encontrar naqueles pensadores, uma concepção da economia como política 

de Estado, como expressava Azeredo Coutinho ao dizer que “ciência do governo e a 

ciência que se ocupa essencialmente da prosperidade do Estado, da fidelidade dos povos 

e dos verdadeiros meios de a procurar”.128 

O trecho acima demonstra como o discurso econômico ainda não se desvinculava 

da razão de Estado. O vínculo colonial se estabelecia ainda a partir dos conceitos de graça, 
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dentro de uma rede de pactos que se formava a partir de um “sistema feito de uma 

constelação imensa de relações pactadas, de arranjos e trocas entre indivíduos”.129 Esta 

perspectiva não se desvia dos escritos memorialistas, que não possuíam uma razão para a 

ligação colonial que escapasse desse arranjo monárquico. Mesmo que o comércio fosse o 

nexo da nova relação entre Portugal e o território brasileiro, e esta conferira um novo 

papel a ele, como subsidiário da produção imperial, a perspectiva era sempre de 

enriquecimento do Império e não do estabelecimento de uma nova relação política a partir 

da esfera econômica. É dessa forma que se conectava diretamente com as teses 

memorialistas com nítidos traços fisiocráticos: 

 

Mas a tempo em que as nossas fábricas de açúcar se achavam já há muito 

melhoradas, com mais de noventa e sete anos de adiantamento, do que as de 

todos os estrangeiros, e nós quase senhores únicos desse comércio, se 

descobriram, para nós desgraçadamente, as minas de ouro, que nos fizeram 

desprezar as verdadeiras riquezas da agricultura, para trabalharmos nas de 

mera representação. A riqueza rápida daquelas minas, que tanto tem 

aumentado a indústria dos estrangeiros, chamou a si quase todos os braços das 

nossas fábricas de açúcar: este cego abandono fez que elas fossem logo em 

decadência.130 
 

Assim é compreensível como os liberalismos eram desconectados no bispo 

brasileiro. O livre-comércio enquanto fomentador das “verdadeiras riquezas da 

agricultura” não se relacionava com a ideia de sociedade comercial. Pelo contrário, o 

soberano tinha todo o direito de interferir nas relações sociais de modo a fomentá-las. Se 

os homens de grosso trato e suas relações mercantis são destacadas por autores como 

Manolo Florentino e Thiago Fragoso para demonstrar a grande autonomia econômica 

dentro do território brasileiro, isso apenas fortalece a ideia de que o livre comerciar não é 

tido como um projeto de soberania, mas sim como forma de enriquecer a metrópole.131 

Esse recurso à soberania monárquica terá uma diferença em Azeredo Coutinho a 

partir dessa própria “autonomia”, diferenciando-o de seus pares portugueses a partir de 

um tópico que, se era apenas lateral no pensamento econômico da metrópole, não podia 
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ser ignorado na migração desse debate para a colônia, dada a sua ubiquidade em solo 

colonial: o papel da escravidão na economia. 

Se existiam referências à escravidão nos trabalhos portugueses, elas se limitavam 

a uma sugestão ou outra de substituição de trabalhadores negros por brancos ou sobre a 

rentabilidade do escravo. Na verdade, a tentativa era muito mais de interditar o debate e 

deixar o tema da escravidão obscurecido nos escritos memorialísticos do que adotar uma 

posição ou outra. Mas é clara a mudança de perspectiva no discurso ao se deparar com o 

estudo de um memorialista brasileiro como foi Azeredo Coutinho (e outros brasileiros, 

como José Bonifácio). Nestes, a escravidão dentro do discurso político econômico 

ocupou um papel central e interligado a todos os outros elementos de seus trabalhos. 

Neste sentido, é importante notar que o texto de defesa da escravidão escrito por 

Azeredo Coutinho foi rejeitado pela Academia Real das Ciências com a justificativa de 

que o instituto da escravidão faz “um Príncipe no estado atual das coisas a tolerá-lo e a 

consenti-lo”, mesmo assim: “por honra da humanidade não se acrescentam mais 

obstáculos e motivos para fazer perpetuar a escravidão” e o príncipe “pôde ainda um dia 

restituir a Liberdade a estes infelizes”.132 

Se os portugueses desviavam-se do assunto, o bispo não só enfrentou-o de frente, 

como podemos ver como esta defesa tem como núcleo a discricionariedade do monarca, 

estabelecida nos escritos econômicos já estudados por nós. Por isso, será o direito natural 

a estabelecer a soberania do rei e não sua submissão a um direito anterior a ele. É o próprio 

monarca que estabelece as leis de acordo com a necessidade da nação e não um suposto 

direito do indivíduo anterior ao soberano. Como deixa claro: 

 

A necessidade da existência é a suprema Lei das Nações, que a justiça das leis 

humanas não é, nem pode ser absoluta, mas, sim relativa às circunstâncias, e 

que só aos Soberanos Legisladores, que estão autorizados para dar Leis às 

Nações, pertence pesar as circunstâncias, e aplicar-lhes o Direito Natural, que 

lhes manda fazer o maior bem possível das suas Nações relativamente ao 

estado em que cada uma delas se acha.133 

 

O livre-comércio que o bispo defendia não se conectava com o individualismo 

liberal, nem com a anterioridade natural fisiocrática, mas com uma visão da sociedade 

ordenada juridicamente, na qual as partes devem sempre se referir ao ponto central que é 

o monarca. Assim, o direito natural refere-se primeiro ao direito do príncipe de 
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harmonizar as leis de forma a trazer os maiores frutos para a nação, sendo muito próximo 

ao “fisiocratismo” de Rodrigues de Brito. 

É a partir dessa concepção que Azeredo Coutinho pôde inserir a escravidão dentro 

do direito e não como um ponto oculto, ainda não atingido pelas Luzes. Ao tomarmos a 

governamentalidade como o ponto de observação e não o viés jurídico, o discurso do 

bispo não toma nenhuma contradição, já que a necessidade a que se referia é a da 

produção agrícola da colônia, que se estabelece em um plano superior das liberdades 

individuais que se submetem à necessidade do reino: 

 

Suponha-se que para satisfazer a vontade aos que se dizem Defensores da 

Humanidade, se desterrava do meio das Nações civilizadas o nome de escravo, 

e se proibia para sempre o resgate dos escravos da Costa d'Africa, e de qualquer 

outra Nação bárbara. Que seria da agricultura das Colônias e por consequência, 

de Portugal? E como poderia Portugal subsistir sem agricultura, sem Comércio 

e sem ter com quem pagar a quem o defendesse?134 
 

Se o direito do príncipe se estabelece pela via jurídica, a sua escolha se dá pela 

subsistência de Portugal. O estatuto da escravidão não é jurídico, mas a capacidade do 

monarca estabelecer este sistema é. Se é papel do governante “fazer o maior bem 

possível”, como lhe assegura o direito natural, este bem é definido a partir das suas 

possibilidades de gerar riqueza, não através de vínculos jurídicos. 

Não se pode menosprezar a atitude de Azeredo Coutinho frente à escravidão e sua 

ligação com a economia política do Império. Pois o que se pretende nessa tese é mostrar 

que as diversas refigurações e transformações que o discurso do liberalismo econômico 

sofreu no Brasil não devem ser comparadas a um discurso liberal “intocado” de matriz 

europeia, que teria sido distorcido pelas elites brasileiras, mas é parte de uma 

configuração própria luso-brasileira. 

No seu livro sobre o conservadorismo liberal no Brasil, Gizlene Neder caracteriza 

os dois posicionamentos que compuseram boa parte da tradição acadêmica sobre o 

liberalismo no Brasil: de um lado, “aqueles que interpretavam que as ideias (no caso, 

liberais) elaboradas na Europa seriam impróprias (desajustadas) quando circulavam na 

formação social brasileira”135; de outro lado, aqueles para os quais as ideias liberais “não 
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estariam deslocadas ou fora do lugar, mas corresponderiam a interesses específicos de 

determinadas frações de classes”.136 

Schwartz é integrante do primeiro grupo. No começo de seu famoso artigo sobre 

a recepção do liberalismo no Brasil,137 argumenta que o trabalho escravo distorceu o 

liberalismo brasileiro, tornando-o uma “ideia fora do lugar”. O que vemos em Azeredo 

Coutinho não é um desvio, mas um argumento lógico dentro do ideário, tal como foi 

desenvolvendo-se no mundo luso-brasileiro. Se os memorialistas preferiam, na sua 

maioria, calar-se sobre o assunto, isso decorria de uma perspectiva moral, e não como 

parte de uma lógica que se combinava com suas análises político-econômicas ou não 

encaixada com a governamentalidade do período. Por isso é importante entender que 

Azeredo Coutinho não justificava a escravidão apenas pela inferioridade dos negros, mas 

pelo imperativo comercial. Não como princípio jurídico, e sim dentro da própria lógica 

governamental do Império Português. 

O núcleo das suas propostas nos mostra um tema que permanecerá por toda a 

história da governamentalidade liberal brasileira: a relação do soberano com a criação da 

sociedade comercial. Ao defender de forma tão veemente e explícita a escravidão no 

território brasileiro como modo adequado para a economia do Império luso-brasileiro, 

Azeredo Coutinho acentua a relação das leis naturais da soberania com a ideia do bem 

governar enquanto produção de riquezas. Como visto em todos os pensadores estudados, 

o soberano permanece como a chave decisória do processo. A naturalidade do mercado é 

absorvida, porém não há nem a eliminação da política no esquema fisiocrático, nem a 

ascensão da invisibilidade da sociedade comercial que limita o soberano. Se a sociedade 

comercial deve ser implementada, deve ser a partir da conveniência do governo. É o que 

notaremos no pai da economia brasileira: José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu.  

 

1.5 Visconde de Cairu e o nascimento do liberalismo brasileiro 

 

Identificamos a emergência da governamentalidade liberal manifestada em um 

personagem bastante conhecido da história econômica: José da Silva Lisboa, o Visconde 

de Cairu. Não é coincidência que este pensador seja um brasileiro bastante ligado à 
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monarquia do começo do século XIX e que seja conhecido como mentor intelectual da 

“Abertura dos Portos” em 1808.  

Se já citamos como a falta do indivíduo proprietário, a ideia de decadência e o 

apoio dado ao despotismo mantiveram o discurso econômico enredado nas teses da 

soberania jurídica, o Visconde de Cairu representou o momento em que esses elementos 

se romperam para se estabelecer uma nova governamentalidade e a transferência da corte 

portuguesa pode ser considerada como ponto fulcral desta modificação. Afinal, a própria 

administração monárquica passa a ser localizada onde o comércio exterior é ponto 

principal da fiscalidade reinante. O “entreposto” do comércio imperial passa a se 

estabelecer no mesmo local onde o livre-comércio já se enraizara como estimulador da 

produção agrícola. Soberania e livre-comércio passam a habitar o mesmo espaço. 

É assim que a obra de Silva Lisboa nos permite compreender como um projeto 

centralizador pode não só transformar os critérios da administração para uma versão de 

não intervenção, mas proporcionar um discurso que estabelece a necessidade de 

instauração da sociedade comercial como fator primeiro do discurso econômico. 

A primeira coisa que se nota nos escritos de Silva Lisboa é a maneira como a 

felicidade do soberano nunca é retratada de forma isolada, mas, normalmente, se encontra 

emparelhada com a felicidade do povo e da nação. Essa constatação não pretende 

reformular a interpretação corrente do célebre economista, conhecido por seu 

monarquismo e suas políticas conservadoras, este já é um elemento típico da modificação 

do Stato para a razão de Estado. Só que o economista passa a enquadrar esta felicidade a 

partir do comércio, já que é ele o “princípio vivificante da máquina social”.138 

É por isso que nos interessa observar a sua controvérsia com Rodrigues de Brito 

sobre a verdadeira interpretação da obra de Adam Smith. O Visconde de Cairu critica a 

obra de Joaquim José Rodrigues de Brito na busca do verdadeiro sentido da interpretação 

sobre Smith exatamente no ponto agrarista. Silva Lisboa procurou desmontar a base 

exógena em que Brito procurou fundamentar o sistema econômico. É nesse aspecto que 

entendemos o autor como o grande “fundador” do liberalismo português/brasileiro. Se 

Rodrigues de Brito visualizou as vantagens do mercado sem conectá-la com uma visão 

da sociedade, essa versão o fez procurar um solo o qual esse sistema se fundamentasse, 

atribuindo ao agrarismo esse papel. Cairu refutou esse “desvio” e, procurando ser o 
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verdadeiro intérprete de Smith, partiu do trabalho e liberdade “smithianos” como os 

verdadeiros criadores de riquezas da sociedade:  

 

A simplicidade e dignidade do sistema de Smith, entronizando o trabalho e a 

liberdade de cada indivíduo no manejo de seus negócios, sem intervenção dos 

que exercem poder de Estado, segura a riqueza, extirpa a preguiça, e tem por 

base e abono a doutrina das Divinas Letras, que manda cada indivíduo seguir 

a economia da formiga, a qual trabalha e acumula pelo próprio interesse e 

previdência, sem algum externo director público.139 
 

Esse trecho demonstra bem o que Foucault descreve como uma “naturalidade que 

vai ser oposta justamente à artificialidade da política, da razão de Estado, da 

polícia”.140 Isso não significa que Silva Lisboa não apele a um sistema natural. Como em 

Smith, o Criador tem um papel fundamental na obra do autor português, mas não são mais 

“processos da própria natureza, entendida como natureza do mundo, é uma naturalidade 

específica das relações dos homens entre si”.141 Quando comparamos o sistema natural 

de Joaquim José Rodrigues de Brito com o sistema do Visconde de Cairu, esta diferença 

se torna evidente, já que, neste, a naturalidade é da própria sociedade, “dentro do coração 

dos homens” e não de um elemento externo a ela que precisa se compreender. 

O interessante é como ele se utiliza dos métodos de Smith para a fundação da 

sociedade comercial, de forma a estabelecê-la dentro de uma versão em que a monarquia 

se torna a sua grande fundadora. Smith, ao estabelecer como objetivo de sua obra a 

ultrapassagem do esquema artificial do contrato social, desloca seus estudos para a 

história. Não mais a história lógica de Hobbes e Locke, mas como Hont explica: a história 

real dos mecanismos de governar.142 Por isso, importa para o pensador iluminista entender 

a evolução do sentimento de simpatia e amour propre até a instauração da sociedade 

comercial. Tem-se aí uma total dispensa da via jurídica para se estabelecer a sociedade 

dentro de suas próprias configurações. 

O que nos interessa destacar é como a obra de Smith se insere na dicotomia 

Gemeinschaft/Gesellschaft proposta por Ferdinand Tönnies. Ao estabelecer que a 

sociedade comercial não é fruto de um pacto, e sim decorrente da história, as etapas que 
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Smith descreve funcionam como a escada que estabelece a sociedade comercial a partir 

da evolução histórica. A história providencia as bases dessa Gesellschaft. Este método é 

essencial para entendermos o “desvio” do Visconde de Cairu. 

Porque se é necessário um elemento anterior que implemente a sociedade 

comercial, não será o etapismo whiggish smithiano para o economista baiano. A simples 

evolução dos interesses não é o bastante para a criação desta sociedade para Silva Lisboa. 

Como ele escreve: “várias sociedades passaram milênios sem avanço”.143 Por isso que o 

doux commerce não tem o mesmo papel na obra do Visconde de Cairu que no de seu 

guru, Adam Smith. Neste, como já demonstramos, o mercado aparece como o substituto 

do direito natural ao fornecer um meio de equacionar as diferentes vontades dos 

indivíduos. Ele ultrapassa o contrato social lockeano ao prescindir de um centro para 

coordenar as vontades. O comércio é um avanço na história etapista dos iluministas 

escoceses. 

Como vimos nos tópicos anteriores deste capítulo, em Portugal, o livre-comércio 

não aparece nesse sentido, pois é instrumento das conveniências fiscalistas da Coroa. É 

por isso que Schultz pode aplicar a conceituação de Pocock a Burke para Cairu: “ancorou 

o comércio na história, em vez de apresentá-lo como um triunfo na história”.144 Isso 

porque, se, em sua obra Constituição moral, e deveres do cidadão, com exposição da 

moral publica conforme o espirito da constituição do império de 1824, ele seguiu de 

forma bastante fiel a evolução da sociedade civil nos termos etapistas do liberalismo 

clássico, a figura do rei mercador teve um papel essencial em sua visão da sociedade 

comercial, inserindo o monarca como seu demiurgo.145 

Silva Lisboa é mais explícito nesta versão em sua Historia das principaes 

successos politicos do imperio do Brasil. É neste escrito que procura demonstrar como os 

“reis navegadores” foram os responsáveis pela “evolução” nos territórios descobertos. 

Por exemplo, ao se referir a Dom João IV, que reinou de 1640 a 1656, Silva Lisboa 

descreve que a monarquia “era excitada pelos tres mais fortes motivos dos actos humanos 
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— Zelo da Religião, amor de Poder, desejo de Riqueza. Na dita Falla manifestou o seu 

Plano Politico de Propagação da Fé, Conquista, Commercio”.146 

O comércio funcionou como uma domesticação dos interesses, mas ele precisou 

ser instituído pelo soberano nessa versão conservadora. Como argumenta Schultz, ele 

“vinculou a história do comércio português a uma origem idealizada. Os monarcas 

portugueses criaram um império que comerciava ‘invedado’, explicou ele, porque 

reconheciam que a prática era natural”.147 

É esta configuração que torna possível a naturalidade da sociedade comercial e a 

intervenção do Estado monárquico. É impossível para o discurso econômico português 

se instituir a partir da invisibilidade do homo economicus, como em Adam Smith. Mesmo 

que este princípio esteja correto, há um momento anterior a ele, que só pode ser 

viabilizado pela vontade do soberano. Se a economia, como resultado da interação dos 

indivíduos, é opaca para qualquer indivíduo ou instituição, a correta interação dos 

indivíduos só pode ser instaurada pela cabeça do Estado. 

Não há um “desvio” do liberalismo em sua versão ideal, há um momento anterior 

a ele. É pela sua instauração que o Estado deve agir. A intervenção se dá em função do 

estabelecimento daquele e não contra ele. O rei mercador é o símbolo maior da relação 

entre livre-comércio e sociedade comercial no reino luso-brasileiro e com essa relação 

funda um liberalismo idiossincrático. Pois, para Silva Lisboa, se é o rei que funda a 

sociedade comercial ao espalhar o livre-comércio, não é possível utilizar este livre-

comércio como oposição ao seu próprio fundador. 

Assim, o Visconde de Cairu incorpora as principais lições de Smith sobre a relação 

sociedade e Estado, mas o interessante é que o conservadorismo do primeiro não parte de 

uma assimilação “hipócrita” dos princípios liberais, sua absorção ocorre dentro das 

especificidades de Portugal. É por interpretá-lo dessa maneira errônea que, muitas vezes, 

leva o brasileiro a ser visto como um fisiocrata ou como um simples ideólogo do 

absolutismo. Rocha destaca como esse papel será essencial no discurso econômico 

brasileiro:  

Dito de outra forma, a Economia Política no Brasil foi uma ferramenta do 

poder do Estado, que dela se utilizou para justificar as suas atitudes. Silva 

Lisboa teve um importante papel, pois foi responsável pela divulgação oficial 

de tais ideias, ademais, sempre teve a preocupação de adaptá-las a realidade 

brasileira e aos objetivos monárquicos, bem como teve o papel de justificar as 
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medidas e políticas estatais através da Economia Política. Além disso, cabe 

destacar que esta estava ligada à ideia de progresso e opulência universal da 

nação. Era, portanto, necessária para o progresso e desenvolvimento de 

qualquer país.148 

 

Definir o Visconde de Cairu como um simples instrumento de poder da monarquia 

acaba por deixar de lado as clivagens que ele estabelece e que revelam a nova 

governamentalidade liberal. Se Silva Lisboa é um exemplo da via jurídica absolutista, em 

que o rei é o legítimo soberano a partir da história, ao fundar a sociedade comercial, ele 

estabelece uma nova relação com a nação na qual essa própria sociedade comercial, 

apesar de precisar ser regulada de forma a preservar o livre-comércio, existe como 

conjunção de indivíduos autônomos, não mais como súditos com suas posições sociais já 

demarcadas. Como ele deixa claro: 

 

Destes principios Capitaes se infere l.° que a espontanea e irrestricta divisão 

do trabalho he a que occasiona o desenvolvimento de toda a especie de talento 

e industria, e estabelece os suaves e geraes vinculos da natural e mutua 

cooperação, ajuda, e dependencia dos homens, sem todavia destruir a 

dignidade de sua natureza, e independencia civil, ninguem sendo obrigado a 

outro senão por livre contrato, e troca de equivalentes; estabelecem-se e 

amplificando-se assim o espirito de sociedade, communicação e 

philantropia.149 
 

Nota-se aí como a governamentalidade liberal não se confunde com a via jurídica. 

Não será o soberano que decidirá ou decifrará as leis naturais; o mercado é o local de 

veridição do bom governar. A diferença é que o Estado, como instituidor da sociedade 

comercial, deve protegê-la. Entenda-se: não é a intervenção no comércio como a polícia 

mercantilista, nem a simples retirada de obstáculos que dificultam o livre-comércio; é a 

ideia de que o Estado é o próprio guardião da sociedade comercial. Silva Lisboa nos 

revela esta ideia: 

A Economia domestica se pode definir o regimen do Chefe de huma família 

para prover as necessidades e commodidades das pessoas que a compõe. Este 

regimen só pode ser justo e prudente: "Quando aquelle Chefe considera a 

todos-que tem a seu cargo, como filhos, e cooperadores da felicidade da casa, 

promove sem parcialidade os communs interesses; e se faz amar e respeitar 

com o menor e mais suave exercicio possivel de sua authoridade: 2º Quando 

faz com o seu exemplo e influencia se executa regularmente o trabalho 

necessario ao supprimento das precisões e confortos da vida, provendo o 

constante e útil emprego dos seus subordinados: Quando dirige este trabalho 

do modo o menos detrimento, e ao mesmo tempo o mais livre e productivo, 

seguindo, quanto possivel, a ordem natural das necessidades e commodidades 

da vida, e as inclinações racionaveis dos que tem sob seu mando, a variedade 
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dos serviços concernentes ao bem geral; segurando a cada hum os frutos da 

sua particular indústria, só com o encargo indispensavel de proporcional 

contribuição das despezas necessarias á commum segurança, e a vantagem: 4º 

Quando o produto do trabalho he aplicado unicamente ao destino que se 

conforma ao fim da sociedade: Quando se accumula o excedente do frugal 

consummo da familia; a fim de se estabelecer hum fundo permanente para o 

supprimento e reproducção das cousas necessarias á sua annual mantença; e 

bem para reserva e recurso contra as urgencias extraordinárias, e accidentes 

imprevistos, e igualmente para se adquirir, pela troca deste excedente, o 

produto preciso do trabalho de outras pessoas e familias; afim de se fazer 

incessantemente maior o proveito  ou redito da casa, com progressivo 

augmento das commodidades e riquezas domesticas, harmonia, e consideração 

entre os vizinhos. Quando promove a instrucção dos seus subditos para o 

adiantamento das faculdades intellectuaes, e corporeas de cada individuo , e 

expedição dos negocios úteis; tendo por constante objecto a verdade e justiça, 

sobre que se funda a recta moralidade, e o feliz exito das instituições e acções 

humanas: 7° Quando corrige sem exasperação, esó por amor da ordem e bom 

exemplo, os membros da sociedade domestica, que se recusao ao trabalho, e 

contribuição das dèspezas communs y ou turbão os outros no exercicio dos 

seus direitos; fazendo-os com suaves meios, quanto for compativel com a geral 

segurança e subordinação, entrar nas exactas idéas do dever; e no caso de 

absoluta incorregibilidade, expelli-los dos lares paternos, com exclusão de 

todas as vantagens da familia.150 
 

A analogia com o chefe de família nos remete logo à razão de Estado que 

discutimos anteriormente, mas o próprio economista baiano procura refutar essa 

associação: 

Taes principios não se devem confundir com as chamadas, Maximas de 

Governo, Razão de Estado, Segredos de Gabinete, Arcanos, do Imperio, e 

outros mysterios do regimen das nações, que os amadores da dependencia, 

enigma, e poder arbitrario, tem artificiosamente inculcado, em prejuizo do 

verdadeiro interesse do Soberano, que he inseparavel da felicidade do povo, 

doçura do governo, e simplicidade da Administração.151 
 

A ideia de ser “cabeça de uma vasta família” não é a mesma da antiga razão de 

Estado, pois jamais pode se desunir o interesse próprio do interesse de seus súditos.152 

Esse é o ponto fulcral implícito: ao criar a sociedade comercial, o interesse dela e do 

Estado confundem-se em Silva Lisboa. A noção fisiocrática do soberano como dono das 

terras da nação é recuperada, mas dentro dessa visão como “principal Proprietário do País, 

para ter não menos os meios, que interesse, de dar a maior possível segurança às pessoas 

e propriedades de seus vassalos”.153 
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O economista brasileiro parece concordar com Smith quando escreve que “a 

Sociedade não é um estado contra a natureza do homem; ao contrário, é uma necessidade, 

que a Natureza lhe impõe pelo próprio fato de sua organização”154, porém é na maneira 

dessa organização que está o detalhe. Himmelfarb resume bem a posição de Smith: 

 

Não é o estado-nação no sentido mercantilista, mas as pessoas que constituem 

a sociedade. E não as "pessoas", como os contemporâneos costumavam usar 

essa palavra — aqueles que desempenham um papel ativo na política -, mas 

também o "povo comum", incluindo as ordens inferiores e até as mais baixas. 

Do mesmo modo, a "riqueza" no título não é a riqueza do Estado (novamente, 

como o mercantilista entendeu), mas a riqueza ou o bem-estar de todas as 

pessoas. Somente um "progressista" — isto é, uma economia livre e industrial 

— poderia trazer "uma opulência universal que se estende às mais baixas 

fileiras das pessoas. Uma abundância geral [que] se difunde através de todas 

as diferentes fileiras da sociedade.155 
 

Para Cairu, se o povo constitui essa sociedade, ela só foi instituída pelo soberano. 

Assim, sua organização e defesa não prescinde do monarca e da nobreza como pilares 

dessa sociedade. Se a nobreza é necessária para servir de “antemuraes e baluartes de todas 

as propriedades inferiores[...]podem, pela sua influência aristocrática, dar-lhes effectiva 

defeza contra a rapacidade particular”156, o monarca é aquele que distribui estas 

propriedades e garante o conforto da nação. 

A instituição da sociedade comercial a partir de um ponto externo fica clara com 

sua concepção peculiar de criação de riquezas. Se, a princípio, ele concorda com Smith 

sobre o trabalho tendo esse papel e daí derivando um conjunto de premissas sobre a 

liberdade do indivíduo e sua produção, ele discorda do economista escocês nas 

peculiaridades do trabalho. Para ele, mesmo que Smith “reconhecesse a cooperação de 

diferentes trabalhos do Corpo, do Espirito, e da Natureza, para a producção das riquezas 

da Sociedade, com tudo não analysou distinctamente os seus resultados”,157 o escocês 

erra porque a inteligência é a maior causa da riqueza de uma nação, isso porque é ela “o 

poder que o homem possue de dirigir o seu traballio aos objectos de augmentar a 

quantidade, e melhorar a qualidade das producções da Natureza”.158 O que parece um 
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ponto inocente e técnico, tem consequências bastante profundas no ordenamento da 

sociedade, pois significa que são os poderes já instituídos que possuem a chave da 

riqueza; sem a ajuda desses, a sociedade permanece estagnada. Essa noção retira do 

trabalho por si só a capacidade de instituir a sociedade comercial através de sua 

cristalização na propriedade. Eis como Smith enxerga o trabalho na constituição da 

sociedade: 

 

O patrimônio, que cada homem tem em seu próprio trabalho, como é o 

fundamento original de todas as outras propriedades, é o mais sagrado e 

inviolável. O patrimônio de um pobre homem reside na força e destreza de sua 

mão; e impedi-lo de empregar essa força e destreza da maneira que ele acha 

apropriado sem que cause prejuízos ao seu vizinho, é uma violação clara da 

mais sagrada propriedade.159 
 

Em Visconde do Cairu, a riqueza não surge apenas da “força e destreza de sua 

mão”, mas sim da inteligência. Os homens estão destinados a depender dos instrutores. 

Esse é o papel da monarquia e seus parceiros no poder.  

Essa instrução não é só o meio de atingir um nível mais elevado de riqueza, faz 

parte do próprio combate à indolência, tida como natural por muitos pensadores. Dessa 

forma, ele combate as teorias geográficas que ligam o atraso dos países aos seus climas 

ou constituição física de suas populações. Sendo a necessidade a força primeira do 

indivíduo, sua produção estará atrelada à sua capacidade. Como ele diz ao citar Canard e 

sua opinião sobre o “selvagem” que “limita o trabalho a caça do necessario ao seu 

sustento, e que passa o resto do seu tempo na ociosidade”. Sem ver que “a razão natural 

disso, na falta de conhecimento dos usos das cousas, na falta de segurança da vida, e do 

fructo de seus trabalhos?”160 É o conhecimento que retira o selvagem de sua condição, 

não sua força ou fatores climáticos. 

É tarefa do Estado instituir os meios necessários para que a sociedade comercial 

se estabeleça em um território. Não basta que se deixe os “selvagens” livres para negociar 

ou produzir; é preciso que a administração interfira para esta instrução: 

 

Por tanto nos paizes em que ha notavel habito de preguiça e inercia nas classes 

inferiores, não se pode deixar de considerar que ahi ha grave defeito nas Leis 

Economicas, e na Administração; ou menos, exactas idéas nos officios de 

Religião em sustentar os que não trabalhão de algum modo para o Bem-

commum, pois, no geral, todo o mundo, para ao menos ter que comer, fará 
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esforços á contribuir com algum trabalho util a sustentar a Cooperação 

Social.161 
 

É assim que Cairu permanece um entusiasta da educação, não apenas técnica, mas 

moral.162 A diferença com Adam Smith é abismal. Para Smith, a educação não era um 

instrumento para adequar os cidadãos à ordem natural, mas como que um paliativo para 

os efeitos deletérios da sociedade comercial.163 

A educação, para Smith, é uma forma de diminuir os efeitos da atividade mecânica 

do comércio, a alienação. Ela não tem o papel de instituir a sociedade comercial, que 

surge da combinação dos interesses individuais através da história. Para Cairu, a educação 

serve para adequar os cidadãos ao trabalho. A sociedade comercial não pode surgir sem 

ela. Com isso, concordamos com Narita em sua tese sobre a educação da infância no 

Segundo Reinado, ao contrapor a opinião de Hollanda sobre o arcaísmo do Visconde de 

Cairu. Segundo esse autor, o economista brasileiro refletia o paternalismo/patriarcalismo 

vigente do período no pensamento luso-brasileiro. Já tivemos oportunidade de analisar 

sobre o conceito de chefe de família em Silva Lisboa, mas utilizamos a perspectiva de 

Narita para conceituar com mais precisão o papel da educação para ele: 

 

Trata-se, antes, da elaboração de uma sociedade civil moralmente rotinizada 

no campo do agir, de modo que a própria tematização da infância implica a 

elaboração de mediações internas na sociedade imperial. Para além de uma 

sociedade desarticulada ou inerte sob as heranças coloniais, portanto, os 

preceitos formativos em relação à infância assinalam possibilidades de uma 

dinâmica efetiva da sociedade civil no Império.164 
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A educação funciona a partir do ponto de que não é possível instituir-se uma 

sociedade do bem comum sem prosperidade, mas a própria construção da prosperidade 

necessita da instituição da ordem moral. É nesse continuum que o monarca e a nobreza 

se encaixam, como reguladores desse processo incessante. É assim que Cairu estabelece 

um liberalismo que pretende conciliar a sociedade estamental com o livre-comércio e o 

direito à propriedade.  Até porque, como Villalta mostra, a concessão de títulos de nobreza 

foi um meio de cooptação essencial das classes mais ricas a partir de 1808.165  

Estas clivagens forneceram uma nova gramática política, na qual o despotismo 

não fica enquadrado na tirania escolástica, mas se conecta com o próprio “bem comum” 

brasileiro, para usar um termo caro ao economista. O combate à dominação portuguesa 

vai se dar pelo “exclusivo colonial” e não mais pelos excessos tirânicos. Se Azeredo 

Coutinho podia louvar o benefício geral desse esquema, as rupturas estabelecidas a partir 

das transformações na ideia da sociedade comercial transformaram o discurso político e 

econômico. 

É a partir daí que vemos como as próprias mutações das técnicas de governo 

contribuíram para a formação de uma nova governamentalidade que ultrapassou o debate 

entre a tirania escolástica e o despotismo esclarecido baseado no direito de conquista. É 

isso que permite não só explicar a falta de recepção dos escritos do Visconde de Cairu na 

metrópole, que Almodóvar interpreta pela sua filiação “brasileira”, como o fato da 

tradução “oficial” de Riqueza das Nações de Adam Smith ter se dado primeiro em solo 

brasileiro em vez de português.166  

Na sua história sobre o liberalismo brasileiro, Antonio Paim dá destaque para a 

recepção do Iluminismo como ponto de viragem no pensamento político do nosso país.167 

Entendemos que o Iluminismo tem um papel essencial, principalmente se notarmos como 

Visconde de Cairu articula um governo “teocrático” com o liberalismo econômico. 

Villalta, Mott e outros destacam o papel do discurso “profano” como alternativa política 

ao governo monárquico. Contudo, enfatizamos que esse discurso por si só não nos permite 

compreender a formatação do nosso liberalismo. 

São as clivagens que emergem com a liberdade de comércio e as propriedades que 

ele enceta que permitem uma transformação no discurso político vigente e a abertura do 

                                                           

165 VILLALTA, Luiz Carlos. O Brasil e a crise do antigo regime português (1788-1822). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2016. 

166 ALMODOVAR, Antonio. A History of Portuguese Economic Thought. London; New York: 

Routledge. 2001. p. 53. 

167  PAIM, Antonio. História do liberalismo brasileiro. São Paulo: Mandarim, 1998. 
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debate sobre a legitimidade do governo monárquico em novas bases. Se tomarmos de 

novo a Inconfidência Mineira como exemplo, a revolta se estabelece a partir da denúncia 

da exploração de Portugal sobre o Brasil.  Naquele momento, a matriz escolástica do 

discurso político, conectada a uma concepção de propriedade, não permitiu que esta 

“exploração” fosse articulada a um discurso que conhecemos como liberalismo clássico. 

Ao mesmo tempo que essa revolta estourava em Minas Gerais, homens como Rodrigo de 

Sousa Coutinho e Azeredo Coutinho defendiam o Império luso-brasileiro a partir de teses 

do livre-comércio. O que era visto como “exploração” pelos inconfidentes tornava-se, a 

partir do discurso econômico, práticas saudáveis. 

A preocupação fiscal que embasava as opiniões desses personagens permitiu a 

sedimentação de transformações que vinham sendo construídas desde o século XVII. 

Assim, as transformações no conceito de propriedade e seus donos que foram sendo 

construídas pelo discurso econômico entronizado no mercado desaguaram naquilo que 

Schiavinatto chama de redimensionamento do sujeito, notado pela autora em textos de 

1810 a 1830.168 Esta autora procura mostrar como esse redimensionamento moldou uma 

nova noção de sociabilidade que matizou a compreensão corrente do Antigo Regime.  

Essa compreensão seria a economia do bem comum, tal como proposto por Fragoso, em 

que não haveria dissociação dos campos da política e da economia e os favorecimentos e 

negócios estariam imbuídos de um ethos social onde a honra e a amizade predominariam. 

A autora associa a nova atitude ao pertencimento de diversos dos personagens 

responsáveis por ela à ordem maçônica e a noção de sociabilidade desta teria influenciado 

nos novos comportamentos.  

Sem diminuir o papel da maçonaria no cotidiano desses homens, a instituição só 

pôde contribuir para essa nova visão em um momento em que a própria economia do bem 

comum foi rearticulada dentro de novos parâmetros desde a segunda metade do século 

XVIII.  Os seus escritos vão demonstrando as clivagens que ocorreram nas diversas 

configurações que as técnicas governamentais adquiriram. O Visconde de Cairu é o mais 

significativo exemplo disso. Profundamente conservador no campo político, suas ideias 

econômicas revelam uma nova concepção de indivíduo que foi nascendo no final do 

século XVIII e começo do século XIX que resultaram na ascensão da governamentalidade 

liberal. É isso que veremos no próximo capítulo. 

                                                           

168 SCHIAVINATTO, Iara Lis. Questões de poder na fundação do Brasil: o governo dos homens e de si 

(c. 1780-1830). In: MALERBA, Jurandir (org.). A Independência brasileira: novas dimensões. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 216. 
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Capítulo 2 — Liberalismo, escravidão e vocação agrária 

 

Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos 

Massimo d’Azeglio – escritor italiano 

 

Se já vimos como a ideia de atraso, dentro do etapismo whiggish, tornou o Estado 

diretamente responsável pela construção da sociedade comercial luso-brasileira, esta 

noção irá conectar -secom o grande peso do trabalho escravo em solo americano para 

reforçar estas características de forma a moldar o liberalismo brasileiro.  

Estes três elementos (Estado, atraso e escravidão) é que formam a ideia de 

sociedade comercial no pensamento econômico brasileiro liberal. A ideia de sociedade 

comercial, tendo a necessidade de construção do mercado como centro da regulação 

social, é confrontada com as diversas idiossincrasias da colônia, que dificultam esta 

construção.  Seguindo este raciocínio, percebemos que não é a ideia importada que é 

distorcida para “caber” nas práticas “iliberais” do nosso território. A própria ideia de 

construção da sociedade comercial é modificada ecoando as práticas do território 

brasileiro. Assim, se todo o corpo teórico em relação ao Estado português preocupava-se 

com os obstáculos típicos daquela sociedade, chamando o Estado a intervir na ruptura 

deles, este será ainda mais exigido pelo “maior atraso” acarretado pelas características 

próprias da colônia. 

Por isso que comparar o nosso liberalismo com seus análogos europeus ou norte-

americano é partir da própria ideia liberal do progresso da sociedade civil versus a tirania 

do Estado como motor da história. Ora, a comparação com outros liberalismos é um 

componente nuclear do liberalismo brasileiro desde sua emergência. Veremos como 

apontar o atraso do liberalismo nacional foi uma técnica bastante importante no 

imbricamento entre Estado, escravidão e comércio exterior em nosso território e a forma 

como aquele se encaixava dentro de um suposto esquema universal do liberalismo. Partir 

da versão whiggish do liberalismo, tão presente nos autores clássicos estrangeiros, serviu 

como forma de exigir a presença de um Estado capaz de construir uma sociedade que 

evoluísse até se conduzir com o mesmo comportamento das “sociedades liberais 

avançadas”. Por isso, devemos tomar as precauções necessárias para não se repetir o 

próprio mecanismo de reprodução da governamentalidade liberal no momento de analisá-

la.  
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O que poderemos perceber neste segundo capítulo é que diversos dos diagnósticos 

posteriores sobre a distorção ou falta de liberalismo no Brasil são calcados em ideias que 

nasceram como suporte da própria governamentalidade liberal. O patrimonialismo 

ibérico, a falta de uma população adaptada ao trabalho capitalista, o fardo da colônia de 

exploração para o futuro nacional não são constatações externas ao liberalismo brasileiro, 

são frutos de sua própria racionalidade. A maior presença do Estado em nosso liberalismo 

deixa de ser um desvio para tornar-se um efeito da própria relação que a ideia de atraso 

estabeleceu com a governamentalidade. Apontar o fracasso do liberalismo no Brasil não 

foi nada mais do que uma forma de edificá-lo. 

É por isso que na história do liberalismo brasileiro do século XIX, as fontes 

diferem consideravelmente do liberalismo europeu e norte-americano. Enquanto que 

nestes países emerge um discurso científico econômico, em nosso território, as reflexões 

sobre a economia iam sempre no sentido da falta de uma sociedade comercial genuína 

sobre a qual a economia poderia se erigir enquanto ciência. Enquanto nos países do 

centro, os estudos da governamentalidade liberal focam-se em personagens como 

Ricardo, Malthus, Say, John Stuart Mill e outros para analisar como o discurso econômico 

fora conformando o homo economicus, nos deparamos aqui com as tentativas de se formar 

este tipo específico no Brasil. Não era a análise de seu comportamento que importava em 

nosso país, mas a sua criação. O discurso econômico liberal brasileiro em todo o século 

será composto por esta preocupação e, por isso, os nossos “economistas” estarão 

preocupados muito mais com o elemento político de construção da sociedade comercial 

do que com a análise científica dos seus componentes. É a partir daí que não só a 

intervenção do Estado se torna ponto nevrálgico do próprio liberalismo, como as 

características específicas do Brasil, tanto “naturais” quanto históricas e sociais, são 

chamadas para dar conta da nossa situação.  

A história, enquanto explicação para os fracassos da sociedade comercial, penetra 

no discurso econômico nacional e passa a conformar nosso liberalismo. A partir disso, os 

dispositivos de governar no Brasil diferem dos países em que a sociedade comercial era 

tida como “avançada”. Enquanto os sistemas de compensação (spillover) eram erigidos, 

como as workhouses e poor-houses derivadas das Poor Laws, em solo nacional, a arte de 

governar se concentrava no caráter racial da população. É assim que a imigração e os 

diversos mecanismos de sua promoção foram tão importantes aqui. Entender o discurso 

liberal nacional é estudar como isso aconteceu. 
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Importa notar como o rei-mercador, como instituidor do mercado em Visconde de 

Cairu, possui uma importância crucial para a formatação do discurso liberal brasileiro do 

século XIX. Se percorremos um longo caminho no capítulo anterior é porque os diversos 

elementos que vimos diferenciar o pensamento português de seus coevos em outros países 

acaba por desaguar na ideia de que o soberano é responsável por ativar o espírito mercantil 

da população. Quando o livre-comércio deixa de ser apenas uma técnica de produção para 

tornar-se a gramática do governar, a ideia do atraso da população brasileira e os efeitos 

da escravidão nela tornam-se essenciais. É a ideia de atraso nacional que permite 

equacionar a necessidade de produzir riqueza (dependente da escravidão) com o governar 

liberal. A partir do diagnóstico de que o país se encontra em uma etapa anterior na 

evolução da sociedade comercial, não só escravidão e livre-comércio tornam-se 

compatíveis como a responsabilidade do Estado para o progresso rumo às etapas mais 

avançadas é acentuada. Esse destaque que o Estado ganha na tentativa de se equiparar 

com as nações mais avançadas não só o faz mais atuante – como é o diagnóstico corrente 

na historiografia -, mas também o torna alvo de narrativas que o tomam como obstáculo 

primordial do desenvolvimento. Com isso, as noções de patrimonialismo e Estado ibérico 

são funções próprias do discurso liberal. Não são elementos exógenos que o distorcem, 

mas sim nascem a partir da maneira como o Estado é concebido dentro de um discurso 

liberal em um país visto como atrasado no etapismo liberal. Nada é tido como 

contraditório à construção da sociedade comercial, mas instrumentos em rumo a ela. 

 

2.1 Aporias do liberalismo nacional e a construção da nação 

 

A necessidade de se construir a sociedade comercial no Brasil, conjugando 

Estado/atraso/escravidão, pode ser notada na atitude dos primeiros liberais “brasileiros” 

no começo do século XIX.  No momento em que Silva Lisboa declarou o desejo de educar 

os cidadãos para a sociedade comercial, ele deparou-se com um traço essencial da 

produção brasileira que interferiria nessa intenção: a produção escravista. Cairu declarou-

se contra a “praga” da escravidão, ao mesmo tempo que assumia a importância dela para 

a produção do Império. Esta foi a posição adotada também por seus colegas liberais 

coevos. 

Dessa forma, é interessante notar como os “primeiros liberais” brasileiros ainda 

se pronunciavam contra a escravidão, ou pelo menos, mitigavam o seu papel na formação 

nacional ou buscavam paliativos para ela. As obras de Cairu, José Bonifácio, Hipólito da 
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Costa e outros iriam demonstrar um momento em que o liberalismo ainda se permitia 

visualizar uma sociedade comercial harmônica no Brasil, tendo a escravidão como um 

elemento a ser reparado para este objetivo, não como sua base. Veremos que 

desdobramentos posteriores arrasaram essa possibilidade, interditando por muito tempo 

o debate sobre a abolição como marco de um liberalismo nacional e, pelo contrário, tendo-

o como ponto justificativo da escravidão. 

Esses desdobramentos não são exteriores ao discurso liberal desses pioneiros; 

estudaremos como encontraram a mesma chave de interpretação que identificamos no 

capítulo anterior e que permanece como um elemento basilar da relação 

Estado/sociedade: o atraso do Brasil no esquema estapista liberal. Este atraso, nos 

“pioneiros” do liberalismo, fazia com que autores como Silva Lisboa, Hipólito da Costa 

e José Bonifácio sonhassem com a ascensão da sociedade comercial no Brasil, não como 

um movimento autônomo, como alargamento da sociedade civil limitando o papel do 

Estado, mas a partir dele próprio. 

Ao não enxergar essas articulações específicas, muitos autores denunciaram o 

liberalismo brasileiro como pragmático e pobre teoricamente. No entanto, como 

destacamos em relação aos memorialistas, não era a falta de conhecimento teórico que os 

limitava, e sim uma formatação própria do discurso econômico, exibindo as técnicas e 

táticas especificamente luso-brasileiras, algo que muitas vezes foi confundido como um 

desvio pragmático ao liberalismo intocado europeu. Mas esse pragmatismo, que tem 

como principal fonte a ação do Estado na economia, surge a partir do atraso no etapismo 

whiggish, como teorizado por Silva Lisboa. Ele é uma matriz própria de como formou-se 

a governamentalidade liberal luso-brasileira.  

O que se modifica em relação aos seus congêneres europeus é que, no Brasil, a 

intervenção estatal não foi visualizada como externa ao discurso econômico, porém como 

centro sobre o qual se revolvia toda sua mecânica. Mais do que intervenções pontuais 

corretivas, ele é considerado o próprio demiurgo da sociedade comercial. Por isso, mesmo 

que os liberais brasileiros dispensem a figura do rei mercador de Silva Lisboa, a função 

do elemento exógeno como necessário para a implementação da sociedade comercial, a 

partir do etapismo whiggish, continuou. 

Tendo isto em vista, podemos notar que a participação de Silva Lisboa não se 

encerrou na discussão econômica da virada do século XVIII para o XIX, pois foi também 

um personagem importante nos debates políticos do Brasil do ínicio do século XIX. Um 

dos motivos (longe de ser o único) é o fato de que o pensador brasileiro foi, junto com 



 

 

71 

 

Sousa Coutinho, o grande artífice da medida de Abertura dos Portos tomada por Dom 

João VI em 1808. Uma medida que, quando observados os motivos nos escritos de Silva 

Lisboa, abre um leque para indagações sobre como se daria a formatação da sociedade 

comercial em solo nacional, algo que foi feito por personagens como José Bonifácio e 

Hipólito da Costa. 

A ideia do rei mercador é essencial nessa medida para Cairu, vinculando o livre-

comércio brasileiro com a mão forte do monarca. É no seu escrito justificando esta 

medida, As Observações sobre o comércio franco, que o autor cunha o epíteto de 

libertador do comércio para o monarca português. Nele, o economista baiano discorre 

sobre a configuração que deveria ser dada ao liberalismo brasileiro, tendo a atração do 

comércio internacional como um fator de criação da própria sociedade comercial 

brasileira.  

Neste viés, a abertura funciona como um ato de governamentalidade e não de 

soberania jurídica. Como ressalta Arno Wehling, a Abertura dos Portos não é um ato 

“tendente  à  afirmação  da  soberania,  não  o  era  necessariamente,  porque  a presença 

de navios estrangeiros no comércio local poderia ocorrer nos quadros da dependência 

colonial”.169 Assim, nota-se que em nenhum momento os seus responsáveis entendiam o 

ato como uma ofensa a Portugal ou uma tentativa de afirmar a soberania do território 

americano. Mesmo assim, essa política livre-cambista da monarquia deve ser vista não só 

como uma ação de busca de “réditos necessários à dignidade da soberania, ao sustento da 

força militar, e à mantença de todos os que estão no real serviço nalguma parte da 

administração pública”170, mas sim como inserida dentro da lógica da 

governamentalidade liberal e integrada à ideia de nova Europa, constituída por sua rede 

de livre-comércio.  

Já estudamos como essa ideia do livre-comércio não significou a emergência do 

mercado como regulador social, no entanto, quando da transferência do centro imperial 

para o Brasil, uma nova configuração se disponibilizava para a relação livre-comércio e 

livre-cambismo. Anteriormente a esse deslocamento, Sousa Coutinho defendia o livre-

comércio como instrumento fomentador da produção enquanto desconfiava do livre-

cambismo em que Portugal não desenvolvesse técnicas manufatureiras. Como já vimos, 

no ministro encontrava-se o livre-comércio convivendo com estratégias puramente 

                                                           

169 WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Soberania sem Independência: Aspectos do discurso 

político e jurídico na proclamação do Reino Unido. Tempo, Niterói, v. 16, n. 3, 2011.p. 98. 

170 CAIRU, Visconde de. Visconde de Cairu. Organização e introdução de Antonio Penalves Rocha. São 

Paulo: Ed. 34, 2001. p. 131. 
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mercantilistas, derivadas da falta de uma versão dele como regulador social.  Entretanto, 

quando o Brasil se torna o centro, não existe mais esta dualidade; o livre comércio 

emparelha-se com o livre-cambismo.  Afinal, não existe possibilidade no ideário 

governamental para que o território especializado em produção agrícola, com mão de obra 

escravista, se proteja comercialmente para tornar-se uma “potência” manufatureira. 

É assim que a relação entre as duas instâncias e sua importância pode ser percebida 

já em Silva Lisboa, demonstrando que a passagem para a governamentalidade liberal 

esculpiu-se a partir dessa característica. É por isso que, para ele, a relação entre o livre-

cambismo e a criação da sociedade comercial era intrínseca, não sendo possível conceber 

uma sem a outra. A relação com a Inglaterra que a Abertura dos Portos encetou só poderia 

ter efeitos benéficos em todos os sentidos.171 

Livre-cambismo e livre-comércio confundiam-se em sua visão. A própria invasão 

comercial estrangeira seria parte do pedagogismo necessário para a adaptação dos 

brasileiros à ordem mundial. O rei mercador, que tantas vezes levou a civilização às 

nações atrasadas através do comércio, faz um movimento parecido com os anteriores ao 

convidar as forças do comércio para atracar em seu território. Ele não é uma conquista da 

sociedade civil, e sim uma dádiva agraciada pelo rei. 

É a partir dessa perspectiva do livre-cambismo como civilizador e sua relação com 

a escravidão que podemos entender as diferenças que o liberalismo sofreria em nosso 

país. Se tendo Portugal como centro, a escravidão era emudecida no pensamento político 

econômico, pudemos perceber com Azeredo Coutinho que examinar a produção 

brasileira e sua relação com o resto do mundo era necessariamente tratar do problema 

escravo. Com isso, o próprio livre-cambismo inaugurado com o decreto de 1808 convidou 

reflexões sobre a relação entre o primeiro e a escravidão existente na, agora, parte central 

do Império. 

Dentro do seu livre-cambismo pedagógico, o Visconde de Cairu abominava a 

escravidão, entretanto considerava-a um mal necessário pelas pretensões comerciais do 

território brasileiro e do Império luso-brasileiro. Este é um ponto nevrálgico da 

                                                           

171 “A franqueza do comércio no Brasil será do progressivo interesse à coroa, e nação. Aquela terá mais 

rendas, em proporção à maior quantidade dos valores importados e exportados, que pagarem os direitos 

estabelecidos; e esta aumentará continuamente os seus recursos, despertando da letargia, em que jazem as 

indústrias do país, e introduzindo-se outras por novas direcções, que a energia do interesse particular, 

deixada à sua natural elasticidade, removidos todos os obstáculos, deve achar, até pela constante emulação 

e conflito dos competidores nacionais e estrangeiros (...). Quanto maior for o número dos compradores dos 

géneros coloniais, tanto mais extracção, e valor, terão estes; e consequentemente se animará a sua ulterior 

e recrescente reprodução”. LISBOA, José da Silva. Observações sobre o Comércio Franco do Brasil. 

Imprensa Régia: Rio de Janeiro, 1808. p. 194. 



 

 

73 

 

constituição do liberalismo brasileiro, já que aponta uma cisão entre a necessidade de 

arrecadação como objetivo da política econômica (da, o livre-cambismo e a necessidade 

da mão de obra escrava) e o livre-comércio como base de construção da sociedade 

comercial. A possibilidade de conciliá-los é a disputa permanente deste liberalismo. 

 Podemos vislumbrar esta tensão dentro da obra de Cairu. O economista brasileiro 

entendia o trabalho escravo como algo deletério para a sociedade comercial. A presença 

do escravo, para ele, não permitia a criação da sociedade comercial de forma espontânea, 

já que arruinava o próprio espírito do dono de escravos.172 Se não é explícita a relação 

entre escravidão e livre-cambismo em Cairu, suas teses deixam em dúvida a capacidade 

de construção de uma sociedade comercial de forma endógena. Ao mesmo tempo que o 

Brasil precisava do escravo para produzir e comerciar com as nações estrangeiras, o 

cativo minava a capacidade de se ultrapassar esse estágio ao contagiar as bases produtivas 

com sua moral deletéria. É por isso que, ao tratar da inculcação do espírito comercial no 

brasileiro, Silva Lisboa tinha como ideia principal a europeização de nossa população, 

deixando claro dessa forma, que a abertura de nossas fronteiras serviria não só como um 

reforço pedagógico, mas como elemento de alteração da própria população.  

O que se depreende disso é a conexão entre o livre-cambismo e a criação da 

sociedade comercial brasileira. Edificá-la significava estar aberto ao mundo. Se a 

necessidade de renda fazia com que o trabalho escravo não pudesse ser dispensado e se 

este acabava por minar a capacidade de se avançar as etapas do liberalismo, era necessário 

“importar” cada vez mais a atitude comercial daqueles que já se encontravam no ápice da 

escala.  

Mas Silva Lisboa não era o único a refletir sobre essas relações no momento. Se 

ele permaneceu como uma voz influente na chegada da família real ao Brasil, o outro 

“defensor do livre-comércio” que estudamos, o ministro Sousa Coutinho, manteve sua 

influência nos debates brasileiros após sua morte em 1812 a partir de alguns de seus 

pupilos. Esse é o caso de Hipólito da Costa e José Bonifácio. O primeiro foi enviado aos 

Estados Unidos pelo político português para estudar produções agrícolas daquele país; o 

segundo percorreu a Europa em viagens científicas a cargo do ministro português. Os dois 

                                                           

172 “As desordens, que em geral prevalecem na economia do rico, naturalmente se introduzem no manejo 

de quem tem escravos; a estreita frugalidade, e constante parcimônia naturalmente se estabelecem na do 

homem livre e não abastado. [...] Podia-se acrescentar que o caráter geral dos ricaços nos países de escravos 

se distingue pela mais sórdida avareza e mesquinharia; sendo, como se diz em bom português, unhas de 

fome e pobretões enfatuados, maiormente com os escravos”. LISBOA, José da Silva. “Da liberdade do 

trabalho”. In: ROCHA, Antônio Penalves (Org.). Visconde de Cairu. São Paulo: 34. pp. 323-333. 
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protegidos do poderoso ministro tornariam-se formadores centrais do liberalismo 

brasileiro. 

O interessante em José Bonifácio, que foi o grande articulador da Independência 

em 1822, é notar que sua visão é bastante similar à de Silva Lisboa no que se refere à 

relação entre o Estado e a sociedade comercial. Como ressalta Lustosa, Bonifácio 

acreditava que o Brasil só poderia se organizar "com um governo forte, sob a forma 

monárquica, e lutaria sempre para garantir uma maior parcela de poder para o 

Executivo”.173 Assim, a ideia do monarca como o incitador da sociedade civil permaneceu 

como um mote para o “patrono da Independência”. Esta relação não se embasava apenas 

na relação jurídica, e sim dentro da própria governamentalidade liberal. A monarquia era 

o centro de seu ideário econômico. 

Isso era possível porque Bonifácio possuía diagnósticos muito parecidos com o 

Visconde de Cairu sobre a falta da sociedade comercial brasileira. No entanto, dava uma 

maior ênfase na incapacidade de se criá-la onde a escravidão imperava.174 Esta 

impossibilidade permite que uma nova relação entre produção/Estado e sociedade possa 

ser articulada por ele, interferindo na própria ideia de nação, já que, ao condenar a 

escravidão e entender a incapacidade do território brasileiro progredir com sua presença, 

inseria uma cunha entre o projeto de complementaridade dos territórios do Império luso-

brasileiro e a capacidade do Brasil expandir-se de forma produtiva. Afinal, a 

complementaridade se dava pela maior produtividade agrícola brasileira, associada 

diretamente com o trabalho escravo. 

Mesmo que a opinião de Bonifácio não tenha sido majoritária no momento, como 

apontado por muitos historiadores, o que nos importa não é tanto a explicitude de suas 

propostas, mas o que elas revelam das transformações no discurso do período. A mais 

significativa delas é o deslocamento da preocupação com os caminhos do Império luso-

brasileiro para a ideia de um Brasil independente. Já que, mesmo que defendesse 

politicamente a união entre os territórios lusos, as teses do político santista traziam 

                                                           

173 LUSTOSA, Isabel. Insultos Impressos. A Guerra dos Jornalistas na Independência (1821-1823). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 20. 

174 “É tempo pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro; é tempo 

também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que 

venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente 

livres, respeitáveis e felizes. É da maior necessidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil; 

cuidemos pois desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários, e em amalgamar 

tantos metais diversos, para que saia um todo homogêneo e compacto, que não se esfarele ao pequeno toque 

de qualquer nova convulsão política”. BRASIL. Senado Federal. Abolição no parlamento: 65 anos de luta. 

Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Arquivo, 1988. v. 2, p. 1113. 
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componentes de distinção que se tornariam cada vez mais importantes quanto mais o 

Brasil se aproximava de sua Independência. Por mais que essa relação entre escravidão e 

sociedade comercial brasileira fosse pensada em benefício de todo o Império, encontrava-

se aí um germe das diferenças irreconciliáveis quando o livre-comércio inseria-se não só 

como elemento de produtividade, mas como fonte de um projeto político-econômico. 

É esta matriz que informava suas diversas propostas “heterodoxas”, anteriores à 

discussão da Independência em 1822. Elas tinham o melhoramento do Império como um 

todo em seu centro e, ao mesmo tempo distinguia-se as etapas dos territórios deste 

Império. É assim que, dentro da visão etapista, típica da influência do liberalismo clássico, 

Bonifácio enxergava a indústria como o ápice da evolução material da sociedade, 

divergindo de seus colegas memorialistas.175 Esse etapismo embasava suas opiniões sobre 

o Brasil, situando-o em um estágio anterior ao português devido à influência do trabalho 

escravo, tornando divergentes suas aspirações dentro do liberalismo. Quando o livre-

comércio é tomado em sua função de regulação social, passa a ser necessário que permeie 

todos os territórios do Império luso-brasileiro, sem o qual o progresso não é possível. 

Pensar a evolução do território brasileiro, mesmo dentro da noção da complementaridade 

do Império, é pensar em como elevar o espírito comercial brasileiro ao estágio já 

alcançado em outras localidades. Nota-se aí a diferença dos “livre-comércios”: não é mais 

só o laissez-faire como instrumento de produção, mas como ethos.  

 Este etapismo fica bastante evidente no seu projeto de educação dos indígenas, 

cujo objetivo era fazê-los sair do estado da natureza e tornarem-se membros da sociedade 

comercial. O etapismo permitia que Bonifácio defendesse a união imperial enquanto 

propunha projetos de intervenção específicos para a criação de uma sociedade comercial 

no território brasileiro. Não se pode deixar de notar que ele gera uma tensão com a versão 

inicial do Império luso-brasileiro, em que o centro imperial que “evolui” dentro do 

etapismo enquanto a colônia permanece no mesmo lugar e com a mesma função: 

aumentar a produtividade agrícola.  

Esta tensão era resolvida dentro do ideário do político santista a partir da noção 

de que não seria o mercado que por si só civilizaria o homem. Como fica evidente com 

sua visão sobre o indígena, Bonifácio segue a ideia do rei como formador da sociedade, 

                                                           

175 FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Economia da Natureza. A História Natural, entre a Teologia Natural 

e a Economia Política (Portugal e Brasil, 1750-1822). 2016. 233 f. Tese (Doutorado em História Social) - 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 168.
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mas não como o rei mercador, que traz o comércio civilizador para os bárbaros, mas 

apresentando uma cisão que permanecerá característica do nosso liberalismo: para se criar 

a sociedade comercial, antes de tudo, o Estado deveria intervir na própria população de 

modo a torná-la receptiva ao livre mercado. Como realizar esta intervenção se ela 

atrapalha o projeto de complementaridade dos territórios? Silva Lisboa resolvia esta 

dicotomia reinterpretando o comércio externo como benéfico na sua capacidade de trazer 

as “maneiras” da sociedade comercial ao Brasil e enriquecer o território brasileiro.  

No entanto, como discípulo de Sousa Coutinho e seu ideário composto de idéias 

mercantilistas, José Bonifácio declarara que o Tratado de 1810 entre Portugal e Inglaterra 

fez “a soberania nacional tomar um coice na boca”.176 A desconfiança do livre-comércio 

com a Inglaterra ameaçava a versão de Silva Lisboa sobre a compatibilidade entre livre-

comércio, criação da sociedade comercial no Brasil e a utilização de mão de obra escrava, 

que estariam englobados no projeto do Império luso-brasileiro. 

Esta tensão no liberalismo em território brasileiro fica mais fácil de compreender 

no outro discípulo de Sousa Coutinho, o jornalista Hipólito da Costa. É em seus escritos 

no jornal Correio Braziliense que se torna mais clara a relação colônia/metrópole e suas 

ramificações econômicas. Nesse sentido, é importante notarmos a reação do liberal ao 

decreto da Abertura dos Portos de 1808. 

A princípio, o jornalista brasileiro parece concordar com o diagnóstico de Silva 

Lisboa e a capacidade pedagógica do livre-comércio. Assim, negociar com a Inglaterra 

ajudaria “este país nascente, e falto de experiência, só da Inglaterra pode, nas actuais 

circunstâncias, aprender a organizar as suas instituições políticas, a dirigir as suas 

operações comerciais”.177 Mas este aprendizado, que é tão importante na visão do 

Visconde de Cairu, apresenta problemas na opinião de Hipólito. Primeiro porque “o 

negociador Braziliense não tem precedentes, que o guiem”178 e, segundo, Portugal tinha 

produtos comercializados em solo inglês e mais que isso, o tratado comercial era um 

“pesado sacríficio” que o reino ameaçado de Portugal era “obrigado a solicitar a proteção 

da Inglaterra”. Esses dois fatores estariam ausentes no Brasil,  que não se vê ameaçado 

pela sua distância e tem seus produtos proibidos na Inglaterra. Além disso, o principal 

                                                           

176 BONIFÁCIO, José. [1825] apud DOLHNIKOFF, Miriam. Dom Pedro I – Um herói sem nenhum 

caráter. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 125. 

177 COSTA, Hipólito José da apud CARDOSO, José Luis. A abertura dos portos do Brasil em 1808: dos 

factos à doutrina. Ler História. Lisboa, v.1, n. 54, 2008. p. 26. 

178 COSTA, Hipólito José da. [1809]. Correio Braziliense ou Armazém Literário; Ed. Alberto Dines; Ed. 

fac-similar, Imprensa Oficial SP e Correio Braziliense, DF; 2001. Vol 2. p. 113. 
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problema para o jornalista seria o futuro da produção brasileira, interditada por esse 

tratado. A tensão que já caracteriza o projeto de Bonifácio se faz com toda carga no 

jornalista brasileiro. 

É com esse espírito que Hipólito da Costa comenta o texto de Silva Lisboa, 

publicado em defesa do comércio com a Inglaterra. Se Cairu investe no benefício do 

contato com os ingleses, o jornalista radicado na Inglaterra inverte o argumento. Assim, 

a não-adequação do brasileiro em contato com o experiente inglês se torna uma grande 

desvantagem. Se o Visconde de Cairu mostra que os americanos extraem grandes 

vantagens do comércio com os britânicos, Costa mostra que os benefícios do livre-

comércio só ocorrem às populações preparadas a lidar com ele.179 

Com isso, Hipólito subverte a noção do rei mercador de Cairu ao dizer que “quanto 

à introducção de produtos ou manufacturas estrangeiras, em prejuizo da industria 

nacional, não ha vantagens, que lhe sejão equivalentes”180. Demonstra assim que o papel 

do monarca difere daquele antevisto por Silva Lisboa. Se tantas vezes, o soberano foi o 

responsável pela civilização dos bárbaros através do comércio, seu papel agora não 

deveria ser somente o de guia do comércio para os locais menos desenvolvidos, mas sim 

o de seu protetor. O papel do Estado não é só apresentar o comércio para a população, 

mas prepará-la para ele. Os discípulos de Sousa Coutinho encontravam-se neste ponto. 

Para Hipólito, a sociedade comercial não era fruto de uma conquista gradual do 

povo.  Era resultado da vontade do Estado. Como vimos em Cairu, isso não significou de 

antemão uma incompatibilidade entre livre-comércio e o Estado intervencionista. Pelo 

contrário, só ele era capaz de institui-lo. Contudo, diferente de Silva Lisboa, essa 

arquitetura se embasava em dois estágios: a proteção no comércio internacional e a 

educação interna a fim de construir a sociedade comercial no território. É dessa maneira 

que se conecta com as propostas de Bonifácio para o fim da escravidão. Hipólito, da 

mesma forma que o político santista, defendeu a abolição da escravatura no Brasil tendo 

                                                           

179 “A fonte primaria da prosperidade dos Estados Unidos provém do grande augmento de população, 

occasionada pelo concurso de emigrados, que de toda a parte, da Europa; ainda dos climas mais bellos, 

fogem a procurar nas doentias Regioens dos Estados Unidos o azylo das. leys, que em seus paizes não 

encontravam. O clima e terreno do Brazil, geralmente fallando, he muito melhor que o dos Estados Unidos; 

mas  ha no Brazil os mesmos attractivos para uma imigraçao, que os Europeos encontram nos Estados 

Unidos ? Todo o mundo convirá com o author, na verdade da encantadora, e exacta descripção que faz da 

riqueza natural do terreno do Brazil; mas o author não poderá negar, que tudo isto que o paiz oferece he 

inutil, quando não ha braços que recolham os bens, que a natureza lhe patentea”. COSTA, Hipólito José da 

[1809]. Correio Braziliense ou Armazém Literário; Ed. Alberto Dines; Ed. fac-similar, Imprensa Oficial 

SP e Correio Braziliense, DF; 2001. Vol 3. p. 52. 

180 COSTA, Hipólito José da. Correio Braziliense ou Armazém Literário; Ed. Alberto Dines; Ed. fac-

similar, Imprensa Oficial SP e Correio Braziliense, DF; 2001. Vol 2. p. 132. 
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em vista a construção da sociedade comercial no nosso território. Porém, é interessante 

notar que em seus escritos se estabelece de forma mais nítida a tensão entre a necessidade 

fiscal e a conveniência dessa construção. Como fica demonstrado em seu texto:            

“seria a desesperada medida de um louco destruir de uma vez a escravatura, quando ela, 

além de constituir parte da propriedade do país, está também ligada ao atual sistema da 

sociedade tal qual se acha constituída”.181 

O trecho mostra como Hipólito denuncia a dificuldade de conciliar a ideia do bom 

governar como máxima produtividade e a regulação social que atravessa o liberalismo 

brasileiro. Todos os autores tratados até agora demonstram entender os obstáculos que a 

escravidão proporciona para a construção de uma verdadeira sociedade comercial no 

sentido etapista liberal, só que “avançar” significaria destruir o “sistema da sociedade”, 

algo não aventado por eles. 

Mesmo assim, como o etapismo permitia entender o liberalismo em vários pontos 

do processo histórico, a disputa dentro dessa gramática acabava por limitar a percepção 

para alternativas fora dele. O livre-comércio – mesmo temperado pelo “mercantilismo” 

de Sousa Coutinho – era a base comum destes atores. Não há nenhuma versão antiliberal 

entre eles, mas uma indefinição sobre como avançar nele. Por isso que os participantes 

na disputa pela Independência não levantavam como possibilidade uma disputa 

liberalismo brasileiro x antiliberalismo português ou vice-versa.  Afinal, o livre-comércio 

já era um princípio aceito. A questão era se o Império luso-brasileiro avançaria como um 

todo ou seus territórios deveriam emancipar-se na busca de enquadrarem-se na evolução 

liberal. Esta não era uma pergunta explicitada no debate político ao redor da relação entre 

metrópole e colônia nas décadas de 1810 e 1820, porém permeava-o de forma 

significativa. 

Nesse sentido, os diversos participantes da disputa entre os projetos divergentes 

nos territórios luso-brasileiros tinham o governo constitucional como foco. A ideia do 

livre-comércio com outras nações era bem menos aventada do que a disputa sobre o 

controle político. No entanto, devemos atentar que os argumentos políticos derivaram 

parte de suas razões da tensão que o discurso da complementaridade do Império luso-

brasileiro gerava. Isso não significa dizer que havia uma disputa entre defensores da 

construção da sociedade comercial versus especialização agrária, como sugeriria a tensão 

nos trabalhos dos autores estudados acima. O que existiu foi a utilização da própria noção 

                                                           

181 COSTA, Hipólito José da. In: PAULA, Sérgio Goes de (org.). Hipólito José da Costa. Col. 

“Formadores do Brasil”. São Paulo: Editora 34, 2001. p. 571. 
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de complementaridade como bandeira política. Se autores como Sousa Coutinho 

insistiam na abundância natural do território brasileiro, a própria ideia de porção mais rica 

ia tornando-se parte importante das reivindicações políticas da porção brasileira quanto 

mais o livre-comércio, enquanto regulação social, tornava-se gramática comum por todo 

o Império. 

Assim, a ideia de que o comércio é o ponto de união das duas regiões é que pôde 

estabelecer a primazia do Brasil ou, pelo menos, o seu direito de reivindicar direitos 

políticos iguais a Portugal. Esse é um ponto nevrálgico ao estudarmos a retórica dos 

“brasileiros” do período. É ele que nos permite entender como o grupo “brasiliense” era 

influenciado pelo próprio discurso do período. Se personagens como Gonçalves Ledo e 

Clemente Pereira pareciam radicais em sua defesa da constituição liberal, essa proposta 

era conformada pelas transformações que o discurso econômico operou. 

É assim que o livre-comércio não é visto como uma afronta a Portugal e a união 

dos reinos. Lembremos que os propositores da Abertura dos Portos são empedernidos 

defensores do Império luso-brasileiro. O retorno do monopólio português é visto assim 

como um equívoco de alguns portugueses e “brasileiros” que não percebiam os seus erros. 

Se o livre-comércio enquanto modo de produção podia ser inserido nas versões de 

exclusivo colonial, quando se estabelece como governamentalidade, o território brasileiro 

não pode prescindir dele. Assim, seguindo os ensinamentos de De Pradt, os editores 

liberais do Revérbero Constitucional Fluminense, ainda em um momento de 

convencimento aos seus colegas portugueses, procuravam demonstrar como o livre-

comércio era benéfico para todas as partes envolvidas. 

Mas, ao mesmo tempo, o livre-comércio não era só entendido como uma medida 

de prosperidade de todo o Reino, como cada vez mais servia para que os “brasileiros” se 

defendessem da ameaça de uma invasão portuguesa frente à “desobediência política” da 

colônia. É assim que referências no Revérbero apontavam para o fato de que os 

portugueses não poderiam contar com seus aliados naturais no período, os ingleses, já que 

esses seriam os primeiros beneficiados do comércio livre com o Brasil. A Inglaterra 

"conhece que o comércio com o Brasil lhe produz maiores vantagens do que produziria a 

sua conquista”.182 

Contudo, isso não significava que aceitavam a relação comercial entre o território 

brasileiro e a Inglaterra de forma pacífica. Do mesmo modo que Hipólito da Costa, 
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acreditavam que a dominação desta sobre o país era um tanto quanto prejudicial para os 

avanços do Brasil. Se observarmos a atuação de alguns dos jornalistas, defensores da 

Independência, tornados políticos na década de 20, veremos que foram alguns dos 

principais defensores do comércio nacional contra a “desigualdade comercial” inglesa.183 

Entretanto, essas desconfianças do livre-comércio com os ingleses ficaram em 

segundo plano nos anos de disputa sobre a Independência, porque os diversos atores 

políticos brasileiros, ao enxergarem cada vez mais nitidamente que a intransigência da 

Corte portuguesa em relação às reivindicações brasileiras não permitiria o mínimo 

possível de suas exigências, passaram cada vez mais não só a denunciar a intolerância 

portuguesa, mas redefinir a própria relação histórica, política e social que configurara essa 

relação até aquele momento. Os escritos do Revérbero Constitucional são um exemplo 

típico dessa transformação. Anterior a esta contenda, percebe-se em todo ano de 1821 e 

parte de 1822, um apelo à história de irmandade entre os territórios portugueses; como 

diz Da Silva, “em lugar de se pontuar distinções, se tratava da recuperação de um passado 

comum entre os Reinos, na qual se enfatizava os danos que foram produzidos pelo 

despotismo e a recuperação sob os auspícios da regeneração”.184 

Seguindo essa linha, a história em comum permitia, em um primeiro momento, 

que os projetos políticos pudessem ser conectados sem rusgas. Afinal, sendo todos 

portugueses, não haveria nenhuma dificuldade em todos submeterem-se ao mesmo poder, 

desde que respeitadas as diferenças territoriais. Mesmo os mais radicais “brasileiros” 

ainda relutavam em 1822 a aderir à ideia de separação.185 

Porém, a ruptura de projetos causada pela Corte portuguesa permitiu que o Brasil 

fosse pensado a partir do próprio território e suas riquezas naturais de forma autônoma, 

não mais como armazém do Império, mas como subsídio da possibilidade de se erigir um 

projeto liberal brasileiro capaz de alcançar as nações avançadas. Como bem explica 

Santos, o discurso da complementaridade possuía uma abertura para se compreender as 

partes de forma qualitativamente diferente. As partes possuindo funções específicas na 

                                                           

183 Nomes como Clemente Pereira e Luis Augusto May se destacavam nos debates parlamentares contra 

o liberal Bernardo de Vasconcelos na necessidade de se controlar ou não as relações comerciais. Um 

exemplo interessante é a emenda proposta por Clemente Pereira em 1827 proibindo estrangeiros de 

arrematarem as alfandegas. Ao propô-la, o deputado declara que “não nos deixem sem alfândega, como já 

nos deixaram sem comércio”. BRASIL. Anais da Camara dos Deputados - 1827. Tomo IV. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional. p. 139. 

184 SILVA, Virgínia Rodrigues. O Revérbero Constitucional Fluminense, constitucionalismo na imprensa 

do Rio de Janeiro, à época da Independência. 2010. 215 f.  Dissertação (Mestrado em História) – Instituto 

de Ciências Humanas e Filosofia. Niterói, Universidade Federal Fluminens. p.92. 

185 NEVES, Lucia Maria B.P. Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820–

1822). Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 199. 
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formação econômica do Império permitiram a compreensão do território brasileiro como 

um espaço autônomo e não como simples extensão da matriz imperial.186 Esta noção já 

estava latente nos liberais estudados por nós e este é o sentido explicitado na Oração de 

ação de graças de Januário da Cunha Barbosa ao explicar que “a união política de 

Impérios tão distantes” só podia ocorrer a partir de “uma benevolência recíproca e de uma 

igualdade absoluta, que destruísse todas as idéias de superioridade[...]”. 187 

Essa concepção do território como autônomo permitiu a redefinição da própria 

relação da metrópole com suas riquezas, quando a ruptura política ia se acentuando. Os 

três séculos de convivência pacífica entre irmãos passaram cada vez mais a serem vistos 

como “300 anos de exploração”. Acabava-se a complementaridade, que impulsionava o 

Império monolítico, para se pensar a economia do Brasil a partir da desvantagem do 

Império. A transformação no discurso de José Bonifácio, o memorialista que tantas vezes 

celebrou a riqueza brasileira como fonte da riqueza para todo Império luso-brasileiro 

demonstra isso. Cada vez mais essa versão não se isolava apenas na parte dos liberais 

radicais, que se utilizavam dessa retórica, mas tornava-se parte da nova gramática política 

brasileira. Com isso, tendo o comércio como ponto nevrálgico da relação, ela é 

reformulada passando a ser vista como um exemplo de exploração que limitara as 

potencialidades do Brasil por séculos. 

O Brasil passava a se enquadrar no comércio mundial ressaltando suas riquezas 

naturais. Expropriadas pela metrópole, elas passaram a fornecer uma identidade 

comercial dentro das novas relações internacionais inauguradas pela governamentalidade 

liberal. Se o livre-comércio é a gramática comum dentro do território, ele é ancorado na 

capacidade natural do território; muito mais do que na sua forma de regulação social. Se 

já não há Império luso-brasileiro a ancorar a relação escravidão/sociedade comercial a 

partir da noção de complementaridade, a forma de não se chacoalhar “o sistema atual da 

sociedade”, que Hipólito apontou, era derivá-la do próprio mote que serviu de 

enfrentamento às pretensões de Portugal: as riquezas naturais do Brasil. 

                                                           

186 SANTOS, Cristiane Camacho dos. Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo 

de independência do Brasil. 2010. 186 f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. p.14. 

187 BARBOSA, Januário da Cunha. Oração de ação de graças que recitou na Real Capela no dia 26 

de fevereiro, solenizando-se por ordem de Sua Alteza Real o primeiro aniversário do juramento d'el-

rei e povo desta corte à constituição lusitana, e oferece ao mesmo augusto e constitucional regente 

do Brasil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1822.
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Essa ideia da dádiva da natureza, bastante antiga com a associação do continente 

americano com o Jardim do Éden, foi descrita por Sérgio Buarque de Holanda de maneira 

magistral e demonstra como a fonte de identidade da América partiu de uma elaboração 

sobre o que era a natureza e como ela se relacionava para formatar o território.188  

Dentro da governamentalidade liberal, essa ideia de natureza passa a fornecer a 

identidade nacional, atravessada pela própria ideia da natureza como fonte de riquezas. É 

uma identidade formatada pela governamentalidade liberal. Um exemplo pitoresco, que 

nos parece interessante, é o descrito no livro Insultos Impressos por Isabel Lustosa. Nele, 

a autora descreve como diversos indivíduos, residentes em nosso país, no período da 

disputa pela Independência, incorporaram elementos “brasílicos” em seus nomes como 

forma de luta contra Portugal.189 

Assim, a natureza e os elementos brasílicos se coordenaram com as clivagens 

estabelecidas entre os territórios do Império e suas especificidades dentro do circuito 

econômico. Identificar-se com nomes da natureza nativa não inseria-se dentro do “motivo 

edênico”, relacionado à noção de “natureza intocada”, mas sim com a capacidade do país 

avançar sobre as próprias pernas dentro de uma visão utilitária liberal. 

O que seria a tábua de salvação do Imperio português (a riqueza natural brasileira) 

tornou-se o elemento de construção de uma nação independente. Bernardo Ricupero, em 

seu livro sobre o romantismo no Brasil, mostra como esta vertente permitia que 

exatamente se "louvasse e se cantasse a estonteante natureza e os seus reais nativos, mas 

também que se chorasse e se lamentasse a tragédia de não sermos Europa”.190 Esse 

diagnóstico nos parece extremamente importante, já que, demonstra que essas atitudes 

não significavam uma identificação entre o sujeito e a terra intocada onde nasceu, mas a 

ideia de uma natureza pensada dentro do esquema etapista do liberalismo. 

Por isso, devemos entender que essa construção política da identidade brasileira 

não se deu através de uma natureza intocada, edênica. É, sim, uma natureza refigurada a 

partir do discurso econômico enquanto matriz governamental. Nesse sentido, parece 

bastante notável que se estabelece no discurso nacional, uma conjugação entre esse 

“paradigma” e a alocação dos recursos escassos a partir da circulação do livre-comércio. 

Ao mesmo tempo em que o livre-comércio podia ser visto como regedor das interações 

                                                           

188 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e 

colonização do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio. 1959. 

189 LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos. São Paulo: Cia das Letras, 2000. pp. 55-56. 

190 RICUPERO, Bernardo. O romantismo e a idéia de nação no Brasil (1830-1870).São Paulo: Martins 

Fontes, 2004. p. X. 
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individuais, as riquezas naturais, a partir desse paradigma utilitário, podia entranhar-se 

como núcleo do discurso nacional, associando-o diretamente à autonomia encapsulada 

nesse discurso econômico. 

É a partir daí que a economia ultrapassa esses preceitos empíricos, como vimos 

acontecer em Portugal; no entanto, a visão da natureza que informava aquela percepção 

é absorvida dentro do discurso econômico. Lyra compreende bem como essa mudança se 

deu dentro da ideia de complementaridade dos territórios do Império luso-brasileiro. A 

autora demonstra que essa exploração das riquezas brasileiras, enquanto elemento 

formador da visão naturalista do Brasil, permitia a associação entre o cidadão proprietário 

da economia clássica e a alma da nação enquanto “riquezas naturais”, ao identificar a 

exploração dessas com o próprio progresso econômico do país.191 

É seguindo essa identificação com a dádiva da natureza, que o Brasil elegera como 

afirmação nacional, que se pôde ressignificar a cunha estabelecida entre Portugal e Brasil 

na sua relação comercial. Se os defensores do Brasil insistiram na interdição portuguesa 

à produção brasileira como motivo de atraso da nação, a construção nacional a partir de 

suas riquezas recolocava a necessidade de sua exploração como ponto central no 

progresso de sua produção.  

Nota-se aí o fio condutor que inaugurara o liberalismo brasileiro: desde Cairu, 

identifica-se a necessidade de ancorá-lo em um elemento externo, dado o “atraso” do 

território na escala mundial. Quando o livre-comércio passa a ser o elemento de regulação 

e veridição do governar e não só uma técnica de produção, a falta da sociedade comercial 

no Brasil torna-se o centro das preocupações. Para que o país consiga progredir, é 

necessário equacionar sempre a necessidade de que tenha uma economia funcional, 

condizente com seu estágio ao mesmo tempo que necessita de elementos que tornem 

possível ultrapassar o atraso. Com a percepção de que não existe uma sociedade comercial 

articulada no país, a constante é sempre a ideia de que o território brasileiro se encontra 

em uma etapa anterior na escatologia do liberalismo mundial e, por isso, aquilo que parece 

contraditório ao governar liberal não o é quando identificado onde o país se encontra na 

escala do progresso liberal.  

Com isso, atravessado por uma nova relação entre território autônomo e comércio 

internacional, só que preso entre a necessidade fiscal e a construção da sociedade 

comercial, a evolução desta última passava cada vez mais a ser concebida como o 

                                                           

191 LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: bastidores da 
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progresso dentro da própria matriz agrícola (entendida como dádiva formadora), em 

conjunto com remédios paliativos para os efeitos regressivos da presença da escravidão. 

Essa racionalidade, que encerrava uma visão da natureza dentro de uma nova 

lógica de nação, pode ser notada na Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN), 

fundada em 1827 no Brasil. Utilizando-se da referência de diversos economistas 

estrangeiros, o argumento era pela mecanização da agricultura como raiz do progresso 

nacional.  

É interessante notar que Januário da Cunha Barbosa será o grande o diretor do 

periódico publicado por essa instituição. Já vimos o religioso aparecer no começo deste 

capítulo em seu suposto papel de tradutor da obra de Adam Smith no Brasil no começo 

do século XIX e também defendendo a autonomia do território brasileiro frente às 

ambições portuguesas. Então, ligado à Sociedade Auxiliadora, sua trajetória vai 

delineando os sentidos do liberalismo econômico nacional. Que o cônego tenha tido 

também um papel importante na construção do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro) e que esta instituição tenha tido um papel essencial na construção da nação a 

partir do ideário naturalista é algo que não exploraremos, mas acreditamos que aponta 

para o acerto na análise da relação entre riquezas naturais como vocação e discurso 

econômico liberal. 

Mesmo sem a análise do romantismo do IHGB, podemos ver um sentido 

relacionado na Sociedade Auxiliadora. Tendo como objetivo o progresso da indústria 

nacional, que, naquele momento, podia ser traduzido como melhoramentos agrícolas, a 

Sociedade estabelecia como sua função a educação dos brasileiros para uma maior 

produção e a desobstrução dessa produção. Ao se ler o jornal O Auxiliador da Indústria 

Nacional, inaugurado em 1833, pode-se notar as diversas semelhanças com a produção 

memorialista portuguesa já estudada, tanto no estilo quanto no conteúdo: a influência das 

Luzes como necessária para o progresso, as diversas dificuldades para a produção agrícola 

e o apoio ao livre-comércio sem uma conexão direta com a regulação social. Mas há uma 

diferença fundamental, inaugurada na emergência da governamentalidade liberal: a 

necessidade da construção da sociedade comercial. 

Assim, Fernando Lourenço descreve como a Sociedade Auxiliadora se via como 

promotora da “modernização agrícola” ao lado da construção da “civilização 

brasileira”.192 Estas não são vistas como duas tarefas distintas e paralelas, mas sim uma é 
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função da outra. De nada adiantava a modernização da técnica sem que o lavrador não 

compreendesse a necessidade de se trabalhar. A inculcação do “amor ao trabalho” se torna 

uma tarefa tão essencial para a Sociedade quanto a importação de máquinas modernas. 

Como bem ilustra esse pequeno trecho de 1843: "Amor do trabalho: um dos maiores e 

mais importantes benefícios que se podem fazer ao homem, em especial à classe popular: 

é inspirar-lhes o amor do trabalho”.193 Se o indivíduo é visto como o elemento primeiro 

da produção e de seu impulso, o Estado passa a funcionar como estimulador dessas 

iniciativas. Tudo isso dentro de um discurso que podemos já notar em Cairu, por exemplo: 

a necessidade da construção da sociedade comercial como passo anterior ao liberalismo 

totalmente realizado. Progresso da agricultura em primeiro lugar, enquanto se busca 

“educar” a população. 

Este sentido é lógico quando entendemos que a noção do atraso se agudizou ao 

tratar do Brasil e, como vimos, é ela que permitiu que o Estado se estabelecesse como 

alavancador da sociedade comercial. O rei mercador devia agir agora não só para levar o 

comércio para a região, mas para prepará-la para esse comércio. Entretanto, prepará-la 

para isso significa não só ensiná-la, como vimos até aqui, mas protegê-la dos perigos que 

poderiam soterrar essa sociedade comercial em seu nascimento. Aqui temos a cisão entre 

o mercado externo e interno, já aventada por Hipólito da Costa e outros personagens 

coevos que Silva Lisboa não previu. A absorção da ideia colonial como exploração das 

riquezas naturais, formadoras da nação, significou que não se podia equacionar o mercado 

externo com o interno, fazê-lo seria ignorar os prejuízos que a relação comercial com 

países já “civilizados” encetaria.  

Mesmo a versão conservadora, em que Portugal teve um papel civilizador, não 

pôde escapar dessas conclusões. Todas as versões tinham o atraso do Brasil como um 

elemento dado; suas causas é que diferiam. Se na versão do Império luso-brasileiro, o 

atraso tupiniquim era compensado com a modernidade europeia da metrópole, a 

independência do Brasil rompeu essa lógica e permitiu que o papel do rei mercador se 

tornasse ainda mais intervencionista do que o era, já que lidava diretamente com o atraso 

da colônia. Entende-se assim como o Estado pode ser percebido como liberal ao mesmo 

tempo em que a sua intervenção tanto no plano interno como no plano externo era exigida 

por diferentes camadas da sociedade. 

                                                           

193 O Auxiliador da Indústria Nacional [1843] apud LOURENÇO, Fernando Antonio. Agricultura 

ilustrada: liberalismo e escravismo nas origens da questão agrária brasileira. Campinas: Ed. Unicamp, 
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Esta “ambiguidade” se dava a partir da constatação da falta de sociedade 

comercial em nossa nação, não nos elementos de circulação do livre mercado. Intervir a 

partir dessa noção significava construir essa sociedade e protegê-la durante o período 

desta construção. Sem perceber isso, os intérpretes do liberalismo do período identificam 

a falsidade de nosso liberalismo toda vez que encontram a pesada intervenção do Estado 

em algum elemento da cadeia produtiva. Além disso, não detectam que a própria 

constatação da escravidão como elemento nocivo para a sociedade comercial funcionava 

como técnica na formação do Estado a partir da própria gramática liberal, exigindo um 

Estado que interferisse para formar o liberalismo desejado.  

É preciso qualificar o que significamos com a ideia de intervenção acima para não 

cairmos na armadilha da formação do “vício estatal”, que tanto é alardeado como uma 

característica herdada da população nacional. A ideia de que a sociedade comercial ainda 

estava por construir em nosso território gerou a percepção de que o Estado deveria 

interferir nos próprios mecanismos de mercado (estudaremos como isso concentrou-se no 

câmbio). Os atos governamentais se davam nos próprios mecanismos de mercado, mesmo 

que o propósito final fosse a construção de uma sociedade comercial como idealizada 

pelos liberais europeus. Dessa maneira, vimos estabelecer-se o “rei mercador” como a 

membrana pela qual o comércio mundial inseria-se no Brasil.  

Notamos a diferença quando estudamos que, enquanto a intervenção dava-se aqui 

nos próprios mecanismos de mercado, países como a Inglaterra instituíam as novas “Poor 

Laws” em 1834, como forma de lidar com a pobreza como consequência natural do 

governar liberal. Os dispositivos de regulação dos pobres já datavam do final do século 

XVI naquele país, mas a governamentalidade liberal modificara o seu sentido. Nada mais 

natural que liberais como Adam Smith tenham posicionado-se contra, já que as regulações 

anteriores ao século XIX podiam facilmente ser identificadas com a Razão de Estado (no 

seu sentido de esquadrinhamento e disposição da população no território nacional). O 

economista escocês condenava principalmente a falta de mobilidade da população que as 

regras impunham, prejudicando a livre circulação de trabalho e mercadoria. Mas a 

modificação que gerou a nova Lei dos Pobres reconhecia o problema da população 

indigente e sem trabalho e buscava lidar com ele como um fator exógeno, algo não 

pertencente ao discurso econômico. Como deixa nítido um dos personagens que 

debateram essas leis na época: 
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Acreditando que a tendência natural do comércio irrestrito é a de desenvolver 

as energias da sociedade, de aumentar os confortos e luxos da vida e de elevar 

a condição física de cada membro do corpo social, nós temos exposto, com 

uma mão acurada, ainda que amigável, a condição das ordens mais baixas 

conectadas com as manufaturas desta cidade, porque concebemos que os males 

afetando-as resultam de causas externas e acidentais. Um sistema que promove 

o avanço da civilização e a difunde sobre o mundo – que promete manter a paz 

entre as nações, pelo estabelecimento de uma lei internacional permanente, 

fundada nos benefícios da associação comercial – não pode ser inconsistente 

com a felicidade da grande massa das pessoas.194  

 

Assim, se o livre comércio tem como razão de ser a elevação dos padrões materiais da 

sociedade, a pobreza deve ser reconhecida e tratada como um elemento que foge às 

“condições naturais” e, por isso, a forma de abordá-la deve levar em conta uma maneira 

que não afete a economia. É Kay-Shuttleworth que indica isso: 

 

A humanidade alegra-se na consciência de que os pobres podem obter as 

vantagens do tratamento cuidadoso na doença e socorro na necessidade, de que 

haja asilos para a enfermidade, velhice e decrepitude, mas a extensão ilimitada 

dos benefícios, idealizada por uma inteligência ajuizada para o alívio dos males 

que nenhuma presciência humana poderia evitar, tem uma tendência direta a 

encorajar, entre os pobres, apatia, concernindo presentes exigências e a 

negligência quanto a uma provisão para as contingências do futuro.195 
 

Como pode-se ler acima, o pobre é reconhecido como elemento da sociedade e, se não 

fosse possível reenquadrá-lo na sociedade comercial, deveria ser cuidado – com o mínimo 

possível, para não incentivar corpos sãos à vadiagem. Se eles não fazem parte do sistema 

de reprodução econômica para os liberais da época, há uma série de dispositivos na 

sociedade que os abrigam, disciplinam e os tomam como sujeitos existentes. Não é o caso 

no Brasil.  Por isso mesmo, a noção da falta da sociedade comercial gerava alterações 

substanciais entre a nossa arte de governar liberal e a de outros países. As instituições 

existentes em cada parte diferiam de forma essencial. No Brasil, a pobreza circula ainda 

nas redes de caridade (religiosas). A emergência do discurso econômico acoplado à 

relação riquezas naturais-escravidão não possibilitava a desvinculação do pobre das redes 

de caridade porque ele não era reconhecido como objeto de governo, nem mesmo como 

fator exógeno. 

Podemos notar como não se trata de um liberalismo com Estado mais interventor 

e outro menos, mas sim diferenças nos dispositivos de governar, mesmo que o discurso 

                                                           

194KAY-SHUTTLEWORTH [1832] apud BASTOS, Daniel Schneider. O direito à subsistência em xeque: 

um olhar sobre a lei dos pobres e o ato de emenda de 1834. História econômica & história de empresas, 

vol. 21, n.1, 2018. p. 161. 

195 Ibid. p. 162. 
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liberal esteja presente em todo o espectro. Enquanto o pobre era tomado como 

consequência natural do modelo econômico inglês e a necessidade de prover e controlar 

os desfavorecidos gerava a criação de aparatos de governo, como as workhouses, no 

Brasil, a necessidade fiscal entendida a partir da falta da sociedade comercial bloqueava 

o surgimento de dispositivos de governo que reconhecessem o homem pobre e livre. Ao 

invés do comércio-livre com a intervenção focada nos seus efeitos na população 

‘incapaz”, aqui ela era dada nos instrumentos econômicos que permitiriam compensar a 

falta da sociedade comercial.196      

Entendemos isso estudando os debates sobre a escravidão na primeira metade do 

século XIX. Tanto como causa ou consequência desse atraso nas etapas produtivas, o 

trabalho escravo era sempre mobilizado a partir da relação entre a natureza, como 

característica singular da nação brasileira, e as maneiras de se construir a sociedade 

comercial a partir disso. Os trabalhos de Jaime Rodrigues, Tâmis Parron e Beatriz 

Mamigonian, ao recuperarem os debates parlamentares das décadas de 20 até 50 do século 

XIX sobre o tráfico de escravos e a escravidão, demonstram como, menos que um assunto 

invisibilizado pelas suas contradições com a retórica liberal, a ligação entre as riquezas 

naturais enquanto fonte de nossa produção e o trabalho escravo como melhor maneira de 

explorá-las não formou uma exceção supérflua, e sim parte integral da emergência do 

liberalismo nacional.197 

Essa percepção sobre a escravidão pode ser notada na já citada Sociedade 

Auxiliadora. Gladys Ribeiro demonstra em sua tese que os debates sobre o 

embranquecimento e a necessidade de modificação da população nacional com vista à 

sociedade comercial não é algo associado somente ao Segundo Reinado, mas encontrava-

se difundido nas primeiras décadas do século XIX.198 Mesmo assim, neste período, o foco 

dos escritos da Sociedade Auxiliadora em relação à imigração não tem como objetivo 

primeiro o embranquecimento como forma de “purificar a nação”, como ocorreria no 

                                                           
196 Isso não significa que não reconheçamos as diversas intervenções nos instrumentos econômicos 

perpetrados pelos ingleses, mas sim que eles não eram tomados como parte do discurso liberal daquela 

nação.  

197 PARRON, Tâmis P. A política da escravidão no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011; RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de 

africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: IFCH/UNICAMP, 1994; MAMIGONIAN, Beatriz G. 

Africanos livres: A abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

198 RIBEIRO, Gladys Sabino. A liberdade em construção: identidade nacional e conflitos anti-lusitanos 

no Primeiro Reinado. 1997. 550 f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciencias 

Humanas. Universidade Estadual de Campinas, Campinas. p. 224. 
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final do século XIX, mas enquadrava-se dentro da perspectiva da construção da sociedade 

comercial, em que o próprio escravo é debatido com a possibilidade ou não de integrá-la. 

Isso é possível quando percebemos que, nos diversos depoimentos do período, 

encontra-se a denúncia ou defesa da escravidão, atravessada pela percepção futura, que 

Parron descreve como uma ideia comum do período. Esta percepção futura calcava-se na 

ideia de que a escravidão era algo temporário, mesmo que sem um horizonte definido. 

Dessa forma, nenhum personagem da época entendia a escravidão como um elemento 

eterno da produção nacional, mas sim necessário para o momento. É o etapismo whiggish 

que permite que esta noção de temporalidade se estabeleça, em que se pode ser liberal 

enquanto se destaca a incapacidade do momento atual para o liberalismo, como praticado 

em outras nações, no país. 

O que devemos destacar é que esse futuro estava conectado não só com a ideia da 

construção da sociedade, mas com o passado ausente dela. Podemos notar isso em alguns 

trechos escolhidos nas discussões parlamentares do período: seja pela falta do 

individualismo necessário que a escravidão acarretava ou pela necessidade do braço 

escravo para que o país pudesse compensar o seu atraso através da grande produção, a 

escravidão é absorvida dentro do liberalismo a partir do diagnóstico da necessidade de 

construí-lo. Na mesma memória, na revista da Sociedade Auxiliadora, em que denuncia 

a escravidão como instituto de atraso à sociedade comercial brasileira pelas suas 

consequências morais na população em geral do país, Caetano Alberto Soares sentencia 

que a abolição imediata é impossível pelas características produtivas do país.199 

Assim, as intervenções inglesas com o intuito de combater o trabalho escravo 

serão vistas no Brasil não só como fruto do imperialismo britânico, mas calcadas em teses 

incapazes de dar conta do estágio em que se encontrava o Brasil. Dentro de um etapismo 

liberal, em que o Brasil se encontrava em um momento anterior aos dos países centrais, 

não se pode utilizar o mesmo diagnóstico. 

É por isso que as reações à intervenção britânica permitiram que a defesa da 

construção da sociedade comercial brasileira formasse uma repulsa ao próprio discurso 

                                                           

199 ”Mas a abolição total da escravidão, feita de chofre, e forçosamente entre nós, traria inevitavelmente 

com sigo a destruição de todas as fortunas, a ruina inteira da agricultura, e o regresso mesmo na estrada da 

civilização; sendo certo que esta progride com a riqueza, e retrocede com a pobreza nacional Só ao tempo, 

por conseguinte, será dado prover o Brasil de braços livres, que pela sua concorrência façam desnecessaria 

a escravidão, como de a muito tempo ella tornou-se desnecessaria na Europa, sobrecarregada de 

população”. O Auxiliador da Indústria Nacional,1847 apud ANDRADE, Andre Luiz Alípio de. Variações 

sobre um tema: a sociedade auxiliadora da industria nacional e o debate sobre o fim do trafico de escravos 

(1845-1850). 2002. 172 p. Dissertação (Mestrado em economia) - Universidade Estadual de Campinas, 

Instituto de Economia, Campinas, SP. pp. 89-90. 
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da economia clássica e o seu pretenso universalismo. Com isso, o liberalismo brasileiro, 

que se constituía como uma tentativa de emulação da sociedade comercial descrita nesses 

mesmos trabalhos, posiciona as suas idiossincrasias frente às premissas “importadas” da 

doutrina econômica internacional. O que parece um paradoxo, a retórica liberal contra o 

liberalismo inglês, é resultado do próprio etapismo whiggish descrito nos trabalhos 

econômicos clássicos. Não se pode equacionar um estágio desenvolvido com um anterior 

a ele. Como já vimos, a sociedade comercial não nasce pronta nesses trabalhos e é fruto 

da história. Os brasileiros mobilizam este sentido e esses embates permitiam inserir a 

escravidão de forma explícita no etapismo whiggish. 

Por esse motivo que essa imbricação não foi um desvio oculto da “ciência 

econômica”. É a partir das próprias agruras na relação com outras nações, como a 

Inglaterra, que se tem uma abertura às denúncias da inadequação da teoria econômica 

estrangeira em solo nacional, que se tornariam tão frequentes no século XIX. A 

desconfiança quanto à incapacidade de concorrer com a Inglaterra e o uso da “ciência 

econômica” como instrumento de dominação já havia sido anunciada na Abertura dos 

Portos pelo Conde da Barca: “Que nação adotou em prática os princípios do livre-

comércio expressos pelo autor de A Riqueza das Nações? Por que eles ainda não foram 

adotados pela Inglaterra, para quem Smith explicitamente escreveu?”200 Porém, agora, a 

denúncia era em função da própria sociedade comercial liberal, não mais como acusação 

de falsa retórica. 

O etapismo presente nas obras econômicas liberais dos países centrais permitia 

uma “adesão discordante” aos seus preceitos e propiciava que o debate ocorresse dentro 

da gramática liberal. Assim, localizar o Brasil dentro de um momento anterior na 

evolução econômica tecia a costura dos diversos preceitos que viemos estudando, sem 

que fosse preciso uma retórica falsa ou um desvio da própria teoria clássica. 

Assim, a falta de escritos focados na economia durante todo o século XIX e 

começo do século XX no Brasil após os textos de Silva Lisboa, com poucos livros 

dedicados ao tema, sendo, em sua maioria, escritos por professores do curso de Economia 

Política, poderiam denunciar o pragmatismo econômico dos brasileiros, longe da teoria e 

se utilizando de argumentos ad hoc como forma de estabelecer seus interesses. Essa nos 

parece uma hipótese superficial. Se levarmos em conta a necessidade de criação da 

                                                           

200 Conde da Barca [1808] apud PAQUETTE, Gabriel. Imperial Portugal in the Age of Atlantic 

Revolutions.The Luso-Brazilian World, c.1770–1850. United Kingdom: Cambridge University Press, 2013. 
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sociedade comercial, que tomou a preocupação econômica no começo do século XIX, 

veremos que existe uma produção bastante copiosa sobre o destino da produção brasileira. 

Todo o debate ao redor da imigração e da escravidão girou em torno das próprias 

concepções que a economia clássica estabeleceu. 

Ao examinar o pragmatismo da incorporação do liberalismo no Brasil, os 

estudiosos não perceberam o seu alcance e focaram-se em suas manifestações latentes. 

Ao pensarmos o liberalismo como uma série de táticas e técnicas de governar, podemos 

compreender melhor como ele não é uma mera adaptação do discurso europeu, mas é a 

matriz da própria ideia de nação brasileira. A ideia da natureza que embasou a identidade 

da nação brasileira foi calcada nas transformações que ela sofreu a partir da entronização 

da economia enquanto arte de governar, explicitada pelos escritos memorialistas. A sua 

relação com as outras nações e a disputa com Portugal tiveram a ideia de livre mercado 

como base, mesmo quando não explicitada. O liberalismo brasileiro não correspondeu 

aos análogos europeus não pela falta de seu conhecimento ou mesmo por uma dicotomia 

entre teoria e prática. O discurso do liberalismo europeu foi essencial como modelo a se 

emular.  

A diferença se deu no que era visto como idiossincrático à produção brasileira. 

Não é a população escrava em si que tornou impossível reproduzir a relação entre Estado 

e sociedade no Brasil, mas a percepção de que ela tornava isso impossível. Aquela relação 

deveria ser diferente porque a sociedade descrita nos trabalhos clássicos europeus ainda 

estava por se estabelecer no Brasil. É por isso que descartamos a hipótese de que a ciência 

econômica liberal foi ignorada e ou simplesmente utilizada como fachada. Nem mesmo 

foi só incorporada nos aspectos que refletiam as práticas liberais brasileiras e rechaçada 

explicitamente quando os contradizia. Ela foi ponto fulcral na ideia de que o Estado 

nacional deveria ser central na emergência do indivíduo que figurava naquelas obras e 

não se encontrava por aqui. 

A falta de dispositivos de governar os pobres livres permitia isso. O sujeito pobre 

livre não surgia no Brasil para ser tomado como capaz de reproduzir o comportamento 

das sociedades comerciais avançadas porque ele não existia enquanto objeto de governo. 

Diferentemente, a teoria liberal europeia seguia pari passu uma série de instituições que 

tinham o pobre como objeto de preocupação. Um exemplo bastante óbvio é como o 

principal articulador da Anti-Corn Law League, associação inglesa conhecida pela 

popularização e vulgarização das teses de Adam Smith e coevos, preocupou-se em 

diversos momentos com as Poor Laws. Em seus escritos, Richard Cobden relaciona 
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diversas vezes o problema da escassez com a "benevolência" das leis em favor dos pobres. 

Ele descreve que se, para os olhos do filantropo desinformado, a ajuda aos pobres parece 

o melhor plano para a prosperidade e paz da Irlanda, a consequência é que:  

 

A população pobre, deslocada de sua busca desesperada por emprego ou 

emprego parcial nas cidades, iria pressionar os ocupantes do solo por 

subsistência de uma tal maneira que todas as pessoas que possuíssem uma 

cabeça de gado ou uma peça de móvel iria para as cidades, deixando a terra se 

tornar alvo de competição renhida da população pobre que, abandonada às suas 

próprias paixões, não restrita por leis ou governos, dividiria-se em seitas e 

iniciar guerras entre si.201 
 

Como pode-se ler, o liberalismo de Cobden leva em consideração a população 

pobre e os diversos dispositivos que lidam com ela.  O trecho mostra como o pobre é 

exógeno ao seu liberalismo, já que, enquanto a sociedade comercial emerge dos interesses 

individuais, deixada à própria sorte, a população indigente entraria em guerra. Ela não é 

tomada como componente essencial da sociedade comercial, mas o florescimento dela 

funciona como um mecanismo de subsistência melhor que as workhouses ou poor houses. 

Assim, mesmo declarando sua oposição às “Poor Laws”, o seu discurso econômico tem 

o homem pobre sempre em consideração como “o outro”. Como aquele que não se deve 

deixar existir:   

 

Enquanto ouço aqui expressões fortes de simpatia por aqueles que se tornaram 

indigentes, eu vou pedir honestamente. Senhores, prestem atenção ao caso do 

homem trabalhador antes que ele alcance aquele estado de pauperismo abjeto, 

no qual ele só pode receber simpatia.202 
 

Se declara que “fazer leis para a regulação do comércio é tão sábio quanto seria 

legislar sobre a água encontrar um nível ou matéria exercitando sua força centrípeta”,203 

sua atenção volta-se principalmente para a necessidade de se deixar o comércio de trigo 

livre para que a escassez não surja. Enquanto o “homem trabalhador” insere-se na 

sociedade comercial, o livre cambismo garante que a população indigente tenha como 

alimentar-se. O debate sobre as regulações do comércio de trigo tem como fundo os 

dispositivos de governar a população pobre e a melhor maneira de mantê-la minimamente 

satisfeita. 

                                                           

201 COBDEN, Richard. The Political Writings of Richard Cobden. London: Ridgway, 1835. p. 81. 

202 COBDEN, Richard. [1842] apud STOLYAROV, Gennady. Lessons from Successful Free-Trade 

Activism: The Arguments and Methods of Richard Cobden’s Anti-Corn Law League. Rational 

Argumentator, nº 252, Junho de 2010. p. 14. 

203 COBDEN, Richard. [1836] apud FAWCETT, Edmund. Liberalism: The Life of an Idea. Princeton: 

Princeton University Press, 2014. p. 76. 
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No Brasil, a falta do reconhecimento de uma população pobre livre - pela falta de 

dispositivos que lidem com ela - gera o descompasso do momento dentro da visão etapista 

que permitia a denúncia da teoria econômica como ferramenta inglesa de dominação, 

defendendo a necessidade da escravidão dentro do quadro de um atraso etapista do Brasil, 

enquanto que a mesma teoria era absorvida sem contradições dentro de uma grade 

curricular nos cursos dedicados à matéria. Não é só como reação política à economia 

clássica que é possível a defesa da mão de obra escrava e a identificação do estágio 

anterior no qual o Brasil se encontra. Em um dos poucos textos dedicados exclusivamente 

à economia do período no Brasil, podemos notar o etapismo whiggish como um forte 

elemento a conformar a ciência econômica brasileira do período. Estes são os escritos 

produzidos por Pedro Autran da Mata Albuquerque para suas aulas de Economia Política 

na Faculdade de Direito do Recife. Nessas aulas, o autor, explicitando sua intimidade com 

o etapismo whiggish, emula as fases produtivas do homem até chegar ao estágio fabril.204 

Ele é um exemplo típico de como o ensino econômico, de 1827 a 1863, como 

mostra Hugon, era ministrado nas faculdades de direito.205 Os autores clássicos eram 

estudados dentro da ideia de que a economia era uma esfera autônoma com ênfase nos 

elementos de circulação. Como afirma Gremaud “a importância do estudo da circulação, 

que envolve as trocas e as questões monetárias e financeiras”, demonstrava “a 

continuidade das preocupações com os aspectos comerciais, e agora também financeiros, 

que já marcaram os precursores da Economia Política do país”.206 

O texto Elementos de Economia Política do professor Pedro Autran da Matta 

Albuquerque é um exemplo dessa rara literatura. Logo no início, defende a economia 

enquanto um campo científico análogo às outras ciências frente aos ataques que sofria. 

Enquanto ciência, Albuquerque foca-se em explicar os elementos de circulação e sua 

importância para o crescimento da produção. Seguindo muito próximo aos ensinamentos 

de Riqueza das Nações de Adam Smith, em relação à divisão do trabalho, o autor pouco 

envereda pela instância política e a relação entre Estado e sociedade, as quais 

notabilizaram o teórico escocês. A consequência é que essa ciência da circulação pouco 

podia contradizer o discurso liberal brasileiro como foi conformado.  

                                                           

204 MATTA E ALBUQUERQUE, Pedro Autran de. Elementos de Economia Política. Pernambuco: Typ. 

de Sanetos & Ca, 1844. 

205 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. São Paulo: Atlas, 1972. 

206  GREMAUD, Amaury. A penetração da Economia Politica no Brasil e seu ensino durante o período 

imperial: Cairu,Mata Albuquerque e Lourenço Loureiro, Texto para discussão, Universidade de São Paulo, 

TD-E / 13 – 2000. p. 32. 
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As aberturas concedidas por Albuquerque permitem que não exista contradição 

entre seus escritos, com o objetivo precípuo de educar os estudantes universitários, e a 

opção pelos membros da Sociedade Auxiliadora por autores franceses “menos clássicos” 

como Michael Chevalier. Essa não contradição se explica pelo que viemos demonstrando 

sobre a preocupação maior com a própria implementação da sociedade comercial. 

A retórica calcada em Smith — como é o texto de Albuquerque — permite que a 

não-intervenção do Estado seja um princípio fundamental do discurso econômico; mas 

adequar e proteger esses cidadãos à sociedade comercial exige a atuação do Estado, 

reprisando o papel do rei mercador. Intervenção na sua população e intervenção no 

comércio externo. Se os autores franceses servem como inspiração para a intervenção 

interna, a concepção colônia/colonizador permitiu a construção da nação enquanto sujeito 

dentro da rede comercial internacional. Todavia, se a colônia foi vista no princípio do 

século XIX como interrompida em desenvolvimentos manufatureiros, a relação com a 

Inglaterra e sua insistência no abolicionismo como premissa para a inserção no comércio 

mundial reorganizou as novas concepções da natureza como riqueza essencial do Brasil 

com o trabalho escravo. 

A sociedade comercial de libertos sonhada por José Bonifácio não deixou de ser 

aventada durante o período regencial. Porém, se ela era vista como uma possibilidade 

associada à mecanização da agricultura, a necessidade imediata da produção intervia para 

interditar essa possibilidade como algo real. A partir da década de 1830, defender a 

sociedade comercial emparelhava-se à percepção da etapa em que o Brasil se encontrava 

na escala do progresso. Esta escala era fornecida pelo próprio liberalismo econômico 

clássico, não apesar dele. O discurso da complementaridade, elaborado pelo sonho do 

Império luso-brasileiro, já fomentara o país como abençoado pela natureza. Agora, 

proteger sua exploração tornara-se o caminho para o progresso da nação. O rei mercador, 

transmutado em Estado nacional, seria o principal responsável por isso. 

Pode-se perceber que o etapismo whiggish, característico do liberalismo clássico, 

quando unido com a versão do atraso da nação, permitia diversas transformações que não 

eram compreendidas como desvios do padrão econômico autônomo, mas sua verdadeira 

realização. É assim que a singularidade da riqueza brasileira era absorvida como 

contraponto desse atraso. 
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É a visão “lineuniana” da natureza207, combinada com seu papel na construção da 

nação, que provoca novas imbricações nesse papel. Se a sociedade civil se torna um 

elemento potente na relação do Estado com a economia a partir do discurso de não-

intervenção na esfera econômica, essas transformações no discurso, confrontadas com o 

liberalismo clássico inglês, foram promovendo uma segunda “naturalização” que ia 

modificando as diretrizes pelas quais o Estado deveria agir. O Estado passou a atuar 

dentro de uma dupla vinculação da economia à natureza como forma de se assentar: não 

só o liberalismo econômico é defendido a partir de sua naturalidade, mas a própria 

natureza do país passa a se conectar com o laissez-faire a partir de uma atribuição 

ontológica: a vocação agrária. 

Mas devemos nos lembrar que o discurso econômico enquanto formador da nação 

não se completa pela sua vinculação com a natureza. Pelo contrário, as denúncias dos 

“300 anos de colonização” se dão exatamente pelo controle exercido pela metrópole na 

produção colonial, não permitindo investimentos em outros empreendimentos que não a 

agricultura, dentro da lógica da complementaridade. Porém, se essa retórica permitiu abrir 

uma fenda entre os interesses dos territórios portugueses, a partir de interesses 

conflitantes, permitiu também a discussão sobre quais eram os interesses da nação 

brasileira de forma autônoma. Se a natureza pôde ser vista como elemento fundamental 

no desenvolvimento econômico brasileiro, ela só foi ungida como vocação a partir das 

relações comerciais externas do Brasil, que abriam a possibilidade de torná-la o esteio da 

nação quando entendida como o momento anterior no etapismo whiggish. 

 

2.2 Escravidão e sociedade comercial 

 

Com isso em mente, podemos compreender a importância do debate sobre o 

câmbio e porque ele se tornou o centro das contendas na política econômica do território 

brasileiro no século XIX. Se tomarmos a maioria dos textos historiográficos sobre o 

pensamento econômico no século XIX, nos depararemos com sua imensa maioria 

reproduzindo e analisando o debate entre metalistas e papelistas. Estas duas posições 

                                                           

207 Margareth Schabas descreve a economia do período, demonstrando como ela se enquadra em um 

paradigma lineuniano. A riqueza continuava vinculada ao mundo físico; os princípios que governam o 

crescimento e a distribuição eram naturais e poderiam ser aumentadas como uma floresta pode ser estendida 

até o prado. “[...]Para Carl Lineu, ―o epítome da riqueza e, por isso, o objetivo primário da ciência 

econômica era a domesticação de plantas estrangeiras como chá e canela”.  SCHABAS, Margareth. The 

Natural Origins of Economics. Chicago: University of Chicago Press, 2005. p. 2. 
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refletiriam, de maneira mais ou menos parcial, a contenda ocorrida na Inglaterra na virada 

do século XVIII para o XIX. O início dela se deu quando, em 1797, com o rumor da 

invasão francesa na costa da Inglaterra, a população de Newcastle correu aos bancos 

locais para converter suas notas em ouro, o que iniciou uma corrida bancária nacional. A 

queda nas reservas bancárias de ouro fez o Banco da Inglaterra decidir tornar a libra uma 

moeda de curso forçado, significando que os seus papéis seriam proibidos de serem 

trocados por ouro no caixa.  

Contra todos os prognósticos pessimistas, não ocorreram tumultos de monta e a 

população inglesa, em geral, recebeu a notícia com naturalidade. Mas essa aceitação não 

impediu a lide que se tornaria notória até hoje na história do pensamento econômico com 

o nome de debate bulionista. 

Este debate tem como centro a relação entre controle monetário, inflação, taxas 

de câmbio na gestão político-econômica inglesa. Temos de um lado, bulionistas como 

Walter Boyd, John Wheatley e Peter King (com David Ricardo se aliando a essa posição 

na segunda fase do debate), que defendiam a necessária conversibilidade da moeda em 

ouro, já que, sem restrições, os bancos emitiriam mais notas do que o sistema econômico 

poderia absorver, gerando inflação. Já os anti-bulionistas, como Baring e Thornton, 

aferravam-se a Real Bills Doctrine, formulada por autores como John Law e Adam Smith.  

Essa doutrina, grosso modo, defendia que a emissão de moedas deveria ser lastreada pela 

produção real do país: se um crédito é emitido para um projeto produtivo, esse dinheiro 

não irá gerar inflação.  

A nossa historiografia busca entender até que ponto os bulionistas se equivaleriam 

aos metalistas brasileiros e os anti-bulionistas aos papelistas. Não se está dizendo aqui 

que os trabalhos realizados sobre o período se equivocam e atribuem rótulos ingênuos aos 

nossos conterrâneos a partir de debates alienígenas; isto não ocorre. Pelo contrário, 

buscam compreender como os aspectos nativos modificaram o entendimento do 

bulionismo e anti-bulionismo internacional. Porém, acreditamos que deixam de levar em 

conta que a gramática sobre a qual este debate se ergueu é a de falta ou não da sociedade 

comercial no país, partindo do etapismo whiggish. Levando isso em conta, podemos 

escapar das hipóteses sobre o acerto ou não de nossos pensadores oitocentistas em se 

encaixar em uma categoria ou outra, para entendermos como a gestão monetária, a partir 

de pressupostos que tem a tensão entre o trabalho escravo como necessidade fiscal ao 

mesmo tempo que sua presença é tida como impeditivo para qualquer futuro de 

reprodução endógena da economia. 
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Como ressaltamos anteriormente, esta tensão gera a possibilidade de se enquadrar 

a situação do país dentro de um quadro internacional que reflete suas idiossincrasias 

dentro do etapismo whiggish. Não como desvio de uma maneira de se pensar europeia, e 

sim como processo em que o país se encontra em uma etapa anterior. O debate entre 

metalismo e papelismo, ao refletir esta tensão, reproduz este entendimento, demonstrando 

que os dois lados da disputa aceitavam como dado a falta da sociedade comercial, se 

comparada aos países centrais. Todo o discurso se dá sobre este fato e é ele que modifica 

o próprio entendimento do que é a moeda, não podendo ser entendido como uma 

reprodução das disputas em países que se consideravam sociedades comerciais plenas.  

A importância em investigaramos as contendas entre metalistas e papelistas no 

Brasil é que a moeda, como elemento técnico, se destaca da face política que adquirira a 

retórica dos primeiros liberais (como Bonifácio, Hipólito e Silva Lisboa), absorvendo 

seus pressupostos e deslocando o debate para uma esfera considerada autônoma do 

julgamento político, solidificando pré-conceitos. São as disputas sobre a moeda em nosso 

país que permitem que a retórica político-econômica da tensão entre falta de sociedade 

comercial e necessidade da mão-de-obra escrava vá adquirindo um contorno entendido 

como mais “técnico”, dentro de uma gramática derivada da economia como ciência. O 

que se deve notar é que os entendimentos construídos sobre a formatação do liberalismo 

brasileiro conformam toda a retórica pretensamente destacada de elementos morais e 

políticos. Se ela evidencia como a arte de governar não refere-se ao discurso jurídico da 

soberania, não se deve esquecer que os elementos discutidos até agora são os seus blocos 

formadores. 

É a partir deste prisma que devemos entender os acontecimentos e debates 

iniciados na década de 1840, quando “o ensaio de uma política alfandegária mais 

agressiva se deveu menos a tentativas conscientes de fomento industrial do que por 

necessidades puramente fiscais”.208 Para Scandiucci, é naquela década, com o fim dos 

tratados com a Inglaterra e de tarifas de importação como a proposta de Alves Branco, 

que se deve investigar as “origens do discurso livre-cambista que dominará o pensamento 

econômico brasileiro entre 1870 e 1930 e que então realmente impediu a antecipação do 

processo de industrialização”.209 

                                                           

208 SCANDIUCCI Filho, J. G. Hegemonia, Estados e Mercado nos arranjos de Bretton Woods. 2000. 245 

f. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. p. 61. 

209 Ibid. p. 61. 
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Concordamos com esse diagnóstico, no sentido de que é nesse momento em que 

o debate entre qual a vocação do país é externalizado no debate político-econômico. Se, 

como viemos observando até agora, o quadro no qual a economia deveria ser pensada no 

país já vinha se conformando há muito tempo, a própria necessidade de se discutir o fim 

ou revalidação do papel externo do país com os tratados com a Inglaterra permitiu que, 

com a urgência e preeminência do assunto, os debates dos nossos primeiros liberais 

fossem deslocados diretamente para a moeda e, consequentemente, o câmbio. 

Por isso, este é um momento crucial para compreendermos as articulações do 

liberalismo em território brasileiro, pois se, a princípio, as posições parecem antagônicas 

em relação aos tratados ou ao manejo da moeda em âmbito internacional, elas têm como 

base os mesmos pressupostos que foram sendo construídos naquele período. Assim, tanto 

livre-cambistas como protecionistas, anglofóbos ou anglófilos (na classificação de 

Scanavini210) percebiam a articulação entre o mercado externo e interno a partir da 

“membrana” estatal – o Estado como chave decisória do que entra e sai no comércio da 

nação. Isso é fácil de compreender ao lembrarmos que todas as vertentes subscreviam à 

noção do atraso etapista. Se o Estado era chamado para interferir na superação desse 

atraso, ele era essencial na relação entre a nação atrasada e o sistema comercial mundial. 

Ao situar a relação da produção interna com a externa, pela comparação de suas 

moedas, o câmbio tornou-se o instrumento primeiro dessa conexão, com o Estado como 

seu operador. Sendo assim, o vínculo estabelecido entre nação, riquezas naturais e 

sociedade comercial fizera com que, quanto mais o câmbio ia tornando-se o objeto 

primeiro da política econômica, menos o Estado, na sua figura explícita de rei mercador, 

aparecia em sua necessidade de criador da sociedade comercial. Ao invés de indagações 

sobre seu papel na educação indígena ou na possível absorção de libertos em uma 

sociedade comercial, suas intervenções eram cada vez mais entendidas como o manejo 

da moeda e a regulação do câmbio. A posição do Brasil no etapismo whiggish passava a 

ser atravessada pela gestão monetária.  

O discurso nacional seria diferente de outros países que estabeleciam o livre 

comércio no âmbito internacional acoplado aos diversos dispositivos de regulação dos 

pobres, como as “Poor Laws” na Inglaterra. Já pudemos notar como Richard Cobden se 

engajara com esses dispositivos reconhecendo o livre-comércio como a principal medida 
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para o tratamento da pobreza. Isso é importante porque a Anti-Corn Laws League foi a 

grande instituição política de defesa do livre-cambismo como remédio para a escassez. A 

defesa do livre-cambismo conectava-se diretamente à acusação às instituições que, ao 

pretenderem ajudar a população indigente, geravam restrições e distorções que acabavam 

por trazer a escassez ao Reino Unido. O câmbio “livre” lidava diretamente com a pobreza. 

Se o comportamento irracional dessa parte da população não a torna passível de ser 

inserida na sociedade comercial, o modelo de livre-comércio, ao gerar a maior produção 

possível, permite que medidas de atenuação do seu sofrimento seja possível. 

É preciso levar isso em conta para se compreender como a arte de governar é 

reproduzida no debate sobre o câmbio no Brasil, pois ao se estabelecer um papel para o 

Estado dentro do modelo econômico – a intervenção regular no câmbio – a ideia de uma 

população adaptada para o comércio livre e passível de manejo em suas externalidades é 

descartada. A população reconhecida no discurso econômico é a escrava. Ao não lidar 

com o sujeito pobre livre, enredado (no máximo) em instituições de caridade religiosas, 

o câmbio vai personificar a relação riquezas naturais/escravidão. Tendo o escravo como 

população, os aparatos e dispositivos de governo liberal são todos ligados ao seu controle. 

É assim que, em um debate com o deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos, o 

ministro da fazenda Alves Branco denomina a agricultura e o comércio como as principais 

fontes de riqueza do país. Mas isso não permite que o ministro a conecte diretamente com 

uma relação aberta entre livre-comércio interno e externo, já que “parte da nossa indústria, 

que atualmente faz a prosperidade do país, é realmente a comercial e a agrícola, e ela 

exige cuidados imediatos do governo”.211 O Estado precisa então interferir para que a 

nação continue a desempenhar seu papel econômico.  Vasconcelos concorda com a 

posição de Alves Branco, mas ressalva: 

 

O nobre ministro entende que a agricultura e o comércio sofrem, que o meio 

de acudir a estes sofrimentos é estabelecer medidas que melhorem a agricultura 

e o comércio. Eu reconheço, como os nobres ministros, os males que sofrem a 

agricultura e o comércio; até aí estamos de acordo; no remédio é que 

discordamos, e discordamos porque o nobre ministro não quer remontar às 

causas do mal, não as tem investigado, o seu relatório nada diz.[...]Eu atribuo 

esses sofrimentos a não poderem os nossos gêneros concorrer nos mercados da 

Europa, e não podem concorrer nesses mercados porque a mão de obra entre 

nós é muito cara, porque a Inglaterra repele esses gêneros, e porque tem 

promovido a cultura de semelhantes em suas colônias.212 
 

                                                           

211 BRASIL. Anais da Camara dos Deputados - 1844. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.  pp. 255-257. 

212 Ibid. p. 257. 
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O debate é extenso e não pode ser reproduzido em sua completude, porém o trecho 

acima, que indica a necessidade de algum tipo de ação do Estado em relação às atitudes 

inglesas e que é contrário ao simples fomento da agricultura (se esta é minada por táticas 

inglesas), não possui nenhuma contradição com o “agrarismo” do trecho citado de Alves 

Branco. Os dois entendem a necessidade do Estado em interferir a partir do câmbio na 

produção nacional. Isto porque os dois proponentes têm como horizonte o comércio 

externo. Seja a agricultura, o comércio ou a indústria, o crescimento dessas áreas 

restringia-se às suas capacidades de conseguirem vantagens no comércio mundial, não 

como elementos de construção da sociedade comercial em si, já que ela não era tida como 

uma realidade atual ou mesmo incipiente. Assim, medidas de fomento que visassem o 

crescimento endógeno não eram sequer cogitadas. 

 Sem solução fácil para os problemas colocados pelos primeiros liberais no plano 

político-econômico, quando enquadrado a partir da ótica fiscal e linguagem monetária, 

somente o comércio externo parecia uma realidade sólida o suficiente para ancorar a 

economia nacional. Com isso, mesmo a interferência do Estado passa a ser pensada em 

relação ao comércio global através de seu manejo do câmbio. Mesmo que esse seja um 

período de inversões bastante significativas na produção interna, como demonstram 

diversos autores, não há nenhum movimento ou defesa significativos que tenha o mercado 

interno como impulsionador do progresso nacional. 

Pelo contrário, da mesma forma que a conformação da moeda em torno do padrão-

ouro na Europa torna propostas como a desregulação completa da emissão como algo 

impensável no período, a moeda aqui cristalizou uma série de entendimentos que vinham 

sendo construídos a partir das peculiaridades do papel do Brasil no comércio 

internacional, levando em conta a constatação da falta da sociedade comercial. O debate, 

simbolizado na contenda entre Alves Branco e Vasconcelos, vai se transferindo 

explicitamente para o câmbio, como elemento de equilíbrio entre a sociedade atrasada e 

seus parceiros comerciais mais avançados, como se deu na década de 1840.  

Nesse sentido, ele é cada vez mais reproduzido em posições sobre a moeda, 

tornando-o mais “técnico” e “menos politizado”. Sem perspectiva de sociedade 

comercial, a medida principal visando esse fomento é o câmbio e as medidas tarifárias. 

Como Vasconcelos demonstra: “Nós que estamos como que ainda no berço a respeito de 
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matérias industriais; nós que temos de sofrer uma revolução industrial imensa; nós que 

devemos olhar para as alfândegas como o único recurso que resta para salvar o país”.213  

É o “berço” enquanto etapa que permite que o político estabeleça a relação com o 

mercado exterior como a questão principal a ser enfrentada. Não são as relações internas, 

ainda infantes, que trarão a prosperidade, mas a maneira como o país lida com o exterior. 

A anterioridade no etapismo whiggish se transfere para a alfândega. 

É neste sentido que se pode notar que Vasconcelos, no mesmo debate com Alves 

Branco, abre um caminho que se distancia das propostas que vimos na Sociedade 

Auxiliadora. Se nestas, o progresso parte da mecanização da produção e criação de uma 

sociedade comercial capaz de absorvê-la, Vasconcelos insere as etapas do progresso na 

própria necessidade de se assegurar a mão de obra escrava. Como o deputado afirma: 

 

 Se a escravidão há de continuar porque nossas circunstâncias, nossa falta de 

braços, nossos hábitos, nossos prejuízos, a nullidade de nosso Commercio, o 

atraso de nossa Agricultura, a escassez de nossas finanças, nossa existência 

enfim, pedem a conservação do estado actual e imperiosamente mandão têr 

cautela ácêrca de mudanças repentinas.214 
 

A necessidade de se “olhar para as alfândegas” faz com que qualquer rearranjo 

interno seja atravessado por este viés. Porém, ele só surge quando a etapa em que o país 

se encontra é identificada como “berço” no etapismo liberal. Forma-se um raciocínio 

circular: o Brasil deve olhar para fora pela sua falta de sociedade comercial e não deve 

interferir nas relações internas de forma a apressar a formação dela para não prejudicar o 

comércio externo. 

Como decorrência, o deputado se enquadrava no entendimento majoritário da 

época de que o fim da escravidão não tinha o potencial de constituição de uma sociedade 

composta pelos libertos como prováveis participantes do mercado interno. Nesse ponto, 

tanto escravistas como abolicionistas concordavam: o fim da escravidão deveria passar 

pela expulsão dos libertos do país, como descreve Parron sobre boa parte do debate sobre 

o fim do tráfico negreiro.215 Se o preconceito à população negra tinha um grande papel 

em bloquear uma visão endógena de prosperidade, quando combinada com a 

                                                           

213 BRASIL. Senado Federal. Sessão de 28 de setembro de 1843. Anais do Senado. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional. p. 655. 

214 VASCONCELLOS, Bernardo de [1837] apud RODRIGUES, Luaia da Silva. A relação entre o discurso 

escravista e o regresso de Bernardo Pereira de Vasconcelos. In: VII Encontro de Pós-graduação em História 

Econômica & 5º Conferência Internacional de História Econômica, Niterói, Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Economia e no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 2014. p. 10.  

215 PARRON, Tâmis P. A política da escravidão no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011. 
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identificação das riquezas naturais como manancial a ser explorado, principalmente pela 

sua singularidade no comércio internacional, a sociedade comercial passava a ser algo a 

não ser considerado.  

É por isso que a centralidade do câmbio nos parece óbvia não só do ponto de vista 

de um país agroexportador, mas sim como instrumento de manejo entre a percepção da 

falta da sociedade comercial e os benefícios e prejuízos que o comércio internacional 

poderia trazer. A inversão do argumento em Bernardo Vasconcelos aponta isso. Ao 

estabelecer a necessidade do trabalho escravo para o progresso nacional, ele conecta-se 

às teses de Cunha Matos e sua denúncia da dominação inglesa.216 Percebe-se aí uma 

conexão entre a falta da sociedade comercial, a identidade da nação enquanto depositária 

de uma grande riqueza natural e o câmbio como instrumento principal de política 

econômica inserindo a escravidão dentro da gramática liberal. 

A defesa da escravidão se combinava com as denúncias contra a teoria econômica 

clássica, “imposta” pelos ingleses, que serviam para exigir a manipulação cambial para 

um lado ou para o outro, e cada vez mais surgiam no período de forma a refletir a 

incapacidade de se imaginar uma sociedade comercial madura nos moldes dos países 

centrais.  Não são poucas as falas, que surgem no período, que estabelecem a relação entre 

a riqueza natural brasileira, o manejo do câmbio e a necessidade da escravidão e a 

combinam com o estágio em que o Brasil se encontra no etapismo liberal. Reproduzimos 

uma bastante exemplar: 

A ciência da Economia Política ensina a criar, e distribuir a riqueza. A ciência 

administrativa expõe os princípios de cuja aplicação e desenvolvimento deve 

de resultar a prosperidade dos Estados. Errado porém iria o homem de Estado 

se se contentasse com o simples conhecimento abstrato ou teórico dos 

princípios da ciência econômica ou administrativa. Assim como é difícil, senão 

impossível, encontrar um indivíduo de índole e natureza idêntica a outro, assim 

também as sociedades, que nada mais são que aglomerações de indivíduos, não 

podem ser idênticas em sua índole e natureza. Assim como as necessidades, as 

leis que regem os indivíduos em as diferentes épocas de sua existência, não são 

as mesmas: assim também as necessidades e as leis que regem as Nações em 

as diferentes épocas de sua política e industrial existência não podem ser as 

mesmas. A aplicação portanto dos princípios científicos deve de sofrer a 

modificação exigida pelas fases por que indispensavelmente passam as Nações 

dentro de sua respectiva esfera.217 
 

                                                           

216 “[...] comércio nacional, porque, achando-se este já circunscrito a mui poucos ramos em razão da 

abertura dos portos do império a todas as nações do universo [...] não poderia concorrer com o comércio e 

as manufaturas inglesas, pois os ingleses contavam com [...] abundância de cabedaes de marinheiros, uma 

accumulação de cabedaes e o baixo preço dos fretes [...]”. BRASIL. Annaes do Parlamento Brazileiro 

[1827]. Tomo III. Rio de Janeiro: Typographia Imperial e Constitucional de J. de Villeneuve & C. p. 67. 

217 RODRIGUES, José Honório. “Ata de 22 de novembro de 1855”. In: BRASIL. Atas do Terceiro 

Conselho de Estado 1850 – 1857. p. 156. 
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O texto é muito claro sobre aquilo que não diz: a ortodoxia nacional não pode ser 

equacionada com a defendida no exterior. A ortodoxia no Brasil traz consigo o trabalho 

escravo e a vocação agrária. Dessa forma, a obsessão pelo ouro, diagnosticada por 

diversos estudiosos do século XIX no Brasil, não pode ser creditada a uma simples 

dominação da ortodoxia financeira, como constituída nos países centrais, mas sim como 

a moeda enquanto ouro significava a própria capacidade de impulsionar a vocação natural 

da nação. A obsessão pelo ouro tinha como objetivo a estabilidade do câmbio como a 

forma mais adequada para o comércio internacional, só que o elemento que a conforma é 

a etapa na qual o país se encontra, e não como simples reprodução da boa ciência. 

Estabilidade da moeda (no sentido metalista) funcionava como fator de impulsionamento 

da produção agrícola dentro dos moldes nacionais. Não é o mesmo sentido adquirido nos 

países centrais, em que ela articula os próprios interesses que compõem a sociedade 

comercial.  

É assim que, quando Ellis declarou, no fim do século XIX, que a “moeda é o café”, 

poderia creditar-se essa frase a um arroubo em defesa dos cafeicultores, mas nos parece 

que se pode conectar diretamente sua concepção à conformação do liberalismo brasileiro 

e à maneira como a moeda se formatou dentro desse discurso. Se a sociedade comercial 

plena é impossível no atual estágio em que o Brasil se encontra, são as riquezas naturais 

do país e a maneira como são exploradas que fornecem o signo de seu progresso. É a 

relação das riquezas naturais com o comércio externo que conforma o debate nacional, 

não a relação entre quantidade de moeda e a capacidade de incentivar a produção 

endógena. Para isso, seria necessário a aceitação da sociedade comercial como elemento 

existente no país. 

Podemos perceber isso quando vemos que o propositor de um projeto em 1850, 

Holanda Cavalcanti, que previa a criação de bancos de emissão nas províncias ampliando 

o crédito, discursa dessa maneira: 

 

Qual é a indústria a que queremos dar a nossa proteção? […] A fonte principal 

de nossas riquezas é a indústria agrícola; com uma grande importação de 

gêneros fabricados no estrangeiro nós protegemos a nossa indústria agrícola; 

quanto mais gêneros de indústria fabril forem importados no Rio de Janeiro, 

tanto mais será protegida nossa indústria agrícola, porque os nossos gêneros 

serão consumidos ou trocados por estes importadores da indústria fabril. Se 

quisermos elevar pois os direitos desses gêneros, devemos ter em consideração 

que a indústria agrícola há de sofrer; ora, e convirá proteger atualmente a 

indústria fabril com detrimento da indústria agrícola? […] Nunca sacrificaria 

os interesses da nossa indústria agrícola a nenhum progresso da fabril, porque 
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estou persuadido que a nossa posição geográfica, as circunstâncias peculiares 

de nosso país, favorecem mais a agricultura do que nenhuma outra indústria.218 
 

É assim que, em toda a discussão, o elemento que permeia as posições não é a da 

capacidade da moeda de modificar as características da produção, mas sim de incentivar 

a sua própria vocação. Não há qualquer equacionamento entre metalismo ou papelismo 

com uma posição que escape à versão que tem o comércio exterior como centro 

(refletindo a falta da sociedade comercial). Se é um projeto de crédito papelista, ele não 

tem nenhum incentivo explícito ao comércio interno como motor, como muitos acabam 

por imaginar: sua função é sempre de fomentar a produção nacional para fora. Por isso, 

as posições papelista e metalista, que formataram o debate econômico do período, 

mantinham o câmbio como horizonte principal pela relação entre falta de sociedade 

comercial e vocação agrária. Isso significa que os mais radicais papelistas entendiam a 

necessidade do papel-moeda a partir do reconhecimento empírico da falta de numerário 

para cobrir todas as transações de todas as regiões, e não como elemento de transformação 

da sociedade nacional. 

É a partir da falta de dispositivos que lidem com a população pobre como possível 

de ser adaptada à sociedade comercial que a moeda se enquadra na questão do 

aperfeiçoamento de instrumentos para a produção, mas não é vista como uma ferramenta 

estatal de desenvolvimento interno. Isso fica claro quando investigamos a relação entre a 

defesa do papel-moeda e a fuga da vocação agrária como instrumento de desenvolvimento 

em Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.  

O mito construído em torno dessa personagem, como protótipo do empreendedor 

esmagado pelas arbitrariedades do Estado, contribuiu para que sua defesa da moeda 

fiduciária fosse emparelhada como um impulso industrializador em meados do século 

XIX, sendo visto assim como um proto-desenvolvimentista. No entanto, a tese de 

Guimarães nos permite esclarecer essa confusão, ao demonstrar que o mito construído 

em torno dessa personagem deixa de levar em conta suas reais ações no período.  Ao 

investigar os investimentos de Mauá, Guimarães chega à conclusão de que o capitalista 

brasileiro não significou nenhuma ruptura com as bases produtivas do período, e sim foi 

                                                           

218 BRASIL. Sessão de 29 de setembro de 1843. Anais do Senado. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

v.8. pp. 686-687.
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um empreendedor dinâmico dentro dos campos que se encontravam disponíveis.219 Mauá 

e seus pares não exigem o papel-moeda como sistema de crédito a transformar a economia 

interna, mas sim que o papel substitua as dificuldades do dinheiro em espécie em 

impulsionar as transações. É por isso que é interessante que, em sua defesa da moeda 

fiduciária, o empresário insira não só a grande extensão territorial do Brasil, mas seus 

recursos naturais: 

Com efeito, um país novo, porém de uma extensão territorial que se reconhece 

ser igual à de toda a Europa, país que ao separar-se da mãe-pátria, contendo 

uma população que não excedia de três milhões de almas, diz logo ao ouro e à 

prata: "Desconheço o vosso poder; para mim nada representais; posso viver 

perfeitamente sem a vossa intervenção, e no fim de 56 anos, quadruplica a sua 

população e tendo convertido em riqueza uma parte insignificante de seus 

recursos naturais, elevou todavia a sua posição financeira ao mais alto grau de 

crédito, e conserva a sua independência monetária, sem quebra de suas relações 

econômicas desprezando aqueles régulos das transações do resto do mundo, 

não será um fenômeno digno de ser estudado, envolvendo como envolve a 

solução de um problema de economia social?220 
 

Pode-se ver através desse trecho como a principal chave é a riqueza nacional 

guardada em seus recursos naturais. Não só isso, é o “país novo” que figura em sua 

interpretação. Se o Barão de Mauá inovou em uma série de investimentos ousados e em 

tecnologias novas do período, não tinha ele a percepção de uma nova maneira de fazer 

negócios no Brasil, como fica explícita na informada opinião de Guimarães reproduzida 

em nota. Sua ousadia nos negócios circunscrevia-se ao padrão da época. Lemos no trecho 

acima as diversas chaves de interpretação do período: “país novo”, “riquezas naturais” e 

o “desprezando aqueles régulos das transações do resto do mundo”. Todos os elementos 

que abriam aos nacionais a defesa de um crescimento a partir das próprias regras, sem 

que elas fujam do etapismo liberal. Da mesma maneira que a defesa da escravidão foi 

                                                           

219 “1ª) A Sociedade Bancária Mauá, MacGregor & Cia constituiu-se num banco comercial. Tal afirmação 

possibilita dizer que: a) Mesmo que se constituindo num banco de depósito e desconto, o banco operou de 

acordo com a lógica do capital mercantil, significando que não houve uma generalização do fornecimento 

direto do crédito à potenciais produtores capitalistas; b) A própria organização da sociedade, como uma 

sociedade comercial comandita, mostra muito bem o caráter predominantemente mercantil da empresa. 2ª) 

O Visconde de Mauá não se constituiu num empresário empreendedor schumpeteriano, como propôs Jorge 

Caldeira, muito menos num saint-simoniano como enfatizou Alberto de Faria; mas num negociante de 

grosso que conforme a definição da época, era um comerciante que lida com vários negócios, e entre esses 

estava um tipo de atividade comercial, a bancária. 3ª) A manutenção do modelo econômico agrário-

exportador escravista pelo Estado Imperial não significou mudanças no tocante ao financiamento da 

produção. A migração do capital mercantil, que antes de 1850, dirigia-se para a atividade comercial e entre 

essas destacava-se o tráfico negreiro, a partir de 1850 direcionou-se também para a atividade comercial, 

mostrando claramente a permanência da acumulação do capital na esfera da circulação”. GUIMARÃES, 

Carlos Gabriel. Bancos, economia e poder no segundo reinado: o caso da Sociedade Bancária Mauá, 

MacGregor & Companhia (1854-1866). 1997. Tese (Doutorado em Economia) – Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. p. 43. 

220 SOUZA, Irineu Evangelista de [1878] apud CALDEIRA, Jorge. Mauá: empresário do império. São 

Paulo: Cia. das Letras, 1995. p. 319. 
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articulada através das particularidades da nação, o discurso econômico apelava para suas 

peculiaridades. Tudo isso encapsulado no debate sobre o “ouro e a prata”, o “grau de 

crédito” e a “independência monetária”. 

Este uso de termos e conceitos, derivados da ciência econômica, ocultando o 

debate sobre a sociedade comercial a partir de uma “tecnização” do debate, não deve 

desviar-nos do fato de que a figura do rei mercador e do Estado enquanto “membrana” 

entre o setor externo e interno e sua relação com as riquezas naturais e a escravidão 

permaneciam como ponto essencial do debate. Só que foram sendo transmutadas para a 

contenda sobre a moeda e o câmbio. A discussão do câmbio e dos limites de emissão da 

moeda, enquanto tarefa estatal, permitira que o papel de intermediário das duas esferas 

não seja visualizado na monarquia, mas na moeda, enquanto elemento “neutro”, mesmo 

que manejada por aquela.  

Percebe-se assim que as diversas relações entre teoria econômica e a singularidade 

do Brasil, engajadas no período anterior em relação à defesa da escravidão, eram 

manejadas em um discurso político-econômico “técnico”. Através da moeda, essa 

singularidade pôde ser formalizada dentro do discurso econômico enquanto esfera 

autônoma. Não é o rechaço à teoria universal que significa a recusa da teoria econômica 

em si, mas sim sua rearticulação a fim de absorver essas singularidades. Enquanto os 

primeiros liberais discutiam a formação da nação junto à maneira que ela seria organizada 

economicamente, a elevação do câmbio como ponto central da economia refletia o fim 

desta relação entre organização política e econômica em uma mesma chave. O bom 

governar é atravessado pela veridição do mercado, mas do mercado exterior. Ele é o 

centro da regulação social interna, no limite que obedeça às relações que alimentam o 

comércio exterior. Se não existe o trabalhador livre brasileiro como elemento do discurso 

econômico, como população, ele não entra nos cálculos do governar. Enquanto livre-

cambistas como Cobden tinham de lidar com os diversos dispositivos — que levavam o 

sujeito pobre em conta, estabelecendo a relação entre a produção e o combate à escassez 

que permitia aquele não perecer — no Brasil, esse “mercado interno” não existe. Não 

surgem de forma significativa dispositivos de governo da população que relacionem o 

governo da população pobre com a liberdade de comércio.  

É assim que deve ser vista a utilização da idiossincrasia da produção nacional 

pelos dois lados do debate nas décadas de 1840 a 1860. Ela nos permite perceber que 

nenhum dos lados encaminhou-se para uma heterodoxia no papel da circulação da moeda. 

Os preceitos da moeda continuam a ser concebidos como vistos nos textos do professor 
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Albuquerque no item anterior. Se o debate entre qual o principal instrumento de 

averiguação da saúde econômica do país, taxa de câmbio ou taxa de juros, parece indicar 

uma ruptura mais profunda, nos parece que isso só ocorre quando historiadores procuram 

“antecedentes” para correntes do nosso presente momento. O que é preciso absorver desse 

momento é que toda a controvérsia sobre a moeda se dava pela capacidade de equilibrar 

estabilidade cambial com a oferta de moeda interna, o que não significou em nenhum 

momento uma escolha de uma em detrimento da outra.  

É sintomático que, mesmo criando uma ortodoxia sui generis, que atendesse as 

características da etapa brasileira, os dois lados se referiam a todo momento aos 

economistas clássicos para subsidiar suas posições. Say, Ricardo e Smith são nomes 

correntes dos dois lados da disputa. Hernan Saez alerta para as distorções que os políticos 

brasileiros faziam nessas leituras221, porém o importante a se retirar dessa informação é 

que não se reproduzia os “lados” do debate estrangeiro: eles eram mobilizados pelos 

metalistas e papelistas brasileiros a partir da problemática nacional. Não havia nenhuma 

contradição entre o livre mercado dos liberais clássicos com o nacional. 

A centralidade do câmbio não surge como um problema decorrente da vocação 

agrária, ou melhor, pelo interesse dos latifundiários, como muitas vezes é descrito na 

literatura. Ela é fruto da conformação que se estabelece no papel da nação no comércio 

internacional e sua cristalização em como a moeda é percebida no Brasil. A vocação 

agrária é que emerge como algo específico a partir do fato de que as riquezas naturais já 

surgiram como um fato “econômico” ao subsidiar a especificidade e especialidade na 

disputa sobre os territórios do Império luso-brasileiro. Esta identidade nacional (não mais 

edênica, e sim utilitária), quando confrontada com a tensão escravidão-sociedade 

comercial, é articulada de forma a fortalecer o liberalismo, anterior no etapismo whiggish, 

fornecendo materialidade para a retórica ortodoxa brasileira. 

Esta não é uma simples transformação “técnica”, mas significa o deslocamento do 

discurso das “riquezas naturais” para uma esfera pretensamente neutra, que o governo 

não deve controlar segundo as premissas liberais correntes. O que nasceu como uma ideia 

de complementaridade do Império luso-brasileiro sofreu diversas transmutações até 

incorporar-se como princípio autônomo, incorporado na própria ideia de moeda. 

                                                           

221 SÁEZ, Hernán Enrique Lara. O Tonel das danaides: um estudo sobre o debate do meio circulante no 

Brasilentre os anos de 1850 a 1866 nas principais instâncias decisórias. 2013. 446 f. Tese (Doutorado em 

História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 
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Isso significou que, a partir da década de 1840, a ideia de vocação agrária foi 

ultrapassando a esfera política, apontando a interdição dos debates sobre a relação da 

população nacional e a sociedade comercial. Esse é o principal efeito das discussões sobre 

a moeda daquele momento. A incapacidade de articular propostas monetárias sem levar 

em conta o peso fiscal da agricultura brasileira a levou para dentro do debate, fazendo 

com que se tornasse intrínseca a ele. Tornando natural algo que fora passível de discussão. 

A partir da falta de dispositivos que levassem em conta o trabalhador livre, já que a 

escravidão era tomada como elemento indispensável para o crescimento fiscal, o debate 

econômico não passa pela indagação sobre o crescimento endógeno e como fomentá-lo, 

mas pelos critérios de melhora financeira a partir daquilo que já é dado. Notaremos como 

isso se entranha no pensamento nacional quando estudarmos a ideia de indústria artificial 

do final do século XIX. Como se a própria ideia de crescimento endógeno deixasse de ser 

natural. 

Essa configuração permite que aquilo que chamaremos de repertório malthusiano 

não seja absorvido pela nossa governamentalidade liberal. Este repertório significou, na 

Europa da primeira metade do século XIX, a absorção da população desafortunada como 

elemento de preocupação do Estado.222 A falta dele no Brasil não significa que nossos 

compatriotas não conheciam os textos de Malthus ou não o citavam. Também não se 

pretende dar peso para o gênio do autor em si, como se sua obra tivesse revolucionado a 

sociedade europeia a partir de sua publicação, não entendemos que isso tenha acontecido. 

O que a falta de Malthus em nosso país aponta é para a ausência da problematização de 

desgastes internos no discurso econômico que a ideia de sociedade comercial foi gerando 

na própria Europa e que permaneceram como fator de contenda dentro da ciência, todo 

ele cristalizado na questão da escassez que o economista europeu levantara. 

Pode-se objetar que a escassez foi bastante citada como fator essencial no discurso 

econômico; não seria, portanto, uma novidade no discurso econômico. Observamos no 

primeiro capítulo, como a transformação nas técnicas da luta contra a escassez permitiram 

a ascensão da governamentalidade liberal. No entanto, como bem nota Ute Astrid 

Tellman, “em nenhum lugar da obra de Adam Smith se encontra uma noção generalizada 

de escassez”.223 Para a autora alemã, é somente a partir da Revolução Francesa, da 

                                                           

222 Chamaremos de repertório porque, como será visto no capítulo 3, ele não é uma modificação na maneira 

como os fenômenos naturais da população são encarados na governamentalidade liberal e sim um momento 

de aporia. 

223 TELLMANN, Ute Astrid. Life and Money: The Genealogy of the Liberal Economy and the 

Displacement of Politics. New York, NY: Columbia University Press. 2018. p. 14. 
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Revolução Haitiana e dos efeitos de pauperização da Revolução Industrial que se rompeu 

com o otimismo presente no Iluminismo escocês do qual Smith era parte.224 

Este discurso da economia social de Malthus e Sismondi permite que a “pobreza” 

emerja em toda sua crueza.225 Esta crueza não é nada mais do que um desdobramento do 

próprio discurso da regulação social a partir do interesse dos indivíduos. Se a população 

enquanto objeto pôde emergir a partir dessas ideias, Tellman defende que os eventos 

destacados por ela exigiram um maior aprofundamento do sentido de interesse que 

escapasse às disputas políticas geradas pelas revoluções. É daí que o corpo nu foi 

constituído como núcleo duro dos interesses. A ideia do corpo biológico se torna o 

componente básico do sentido de população, o interesse na sua crueza total. A arte de 

governar passa a estar diretamente relacionada com a ideia da reprodução da espécie e 

seus meios de sobrevivência. 

É essa transformação que permite que “um certo grau de otimismo sobre as 

possibilidades de crescimento e progresso ilimitados se transformasse em um pessimismo 

inquieto”.226 O epíteto que até hoje persegue a economia é cunhado nesse período por 

Thomas Carlyle: “ciência lúgubre”. O termo foi uma referência direta do escritor escocês 

a Malthus.227Se Foucault identifica a transformação das ciências da riqueza em economia 

política a partir de David Ricardo e de sua concentração no trabalho enquanto valor como 

o momento de virada, Tellman busca conectar as teses expostas em As palavras e as 

coisas e aquelas dos cursos Território, Segurança e População e Nascimento da 

Biopolítica através do grande amigo e adversário de Ricardo, Thomas Malthus: 

 

Nenhum de seus antecessores nas ciências da riqueza estava muito 

incomodado com a perspectiva de superpopulação e nenhum tornou a escassez 

em uma ontologia da vida humana. Foi Malthus quem transformou a visão 

positiva de crescimento populacional que o Iluminismo escocês tinha entretido 

em um cenário de escassez catastrófica.228 
                                                           

224 Ibid. p. 16. 

225 “O camponês irlandês de Malthus testemunha a futilidade de produzir bens com os quais invadir um 

novo mercado, se não houvesse qualquer preocupação anterior de ‘criar o consumidor’, esse outro produto 

de importância particular e primordial. O pobre irlandês que vive de batatas e se veste de trapos aparece 

como a versão extrema do consumidor que precisa de administração; teimosamente indiferente às atrações 

do bem-estar, indolente em relação a essa atividade fundamental do sistema econômico, à expansão 

perpétua das ‘necessidades’, ele representa na caricatura a ameaça que espreita nos horizontes rosados da 

produção, personificando o mecanismo das crises de subconsumo”. PROCACCI, Giovanna. Social 

economy and the government of poverty. In: BURCHELL, Graham; GORDON, Colin; MILLER Peter 

(eds.). The Foucault effect: studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press, 1991. p.155. 

226 MILGATE, Murray; STIMSON, Shannon C. After Adam Smith: A Century of Transformation in 

Politics and Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2009. p. 121. 

227 MAYHEW, Robert J.  Malthus: The Life and Legacies of an Untimely Prophet. Cambridge: Belknap 

Press of Harvard University Press, 2014. p. 139. 

228 TELLMANN, Ute Astrid. Life and Money: The Genealogy of the Liberal Economy and the 

Displacement of Politics. New York, NY: Columbia University Press. 2018. p. 65. 
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Em nossa percepção, essa transformação para o catastrofismo não significa uma 

virada na ideia de população da mesma forma que Tellmann coloca em seu texto e 

explicaremos o porquê no capítulo 3. O que nos importa nesta versão é a ideia de que o 

corpo nu passa a ser reconhecido como um problema a ser solucionado na ciência 

econômica nos países com a percepção de uma sociedade comercial desenvolvida. Como 

a citação acima deixa exposto, a capacidade da ciência econômica de gerar o progresso 

encontra novas barreiras expostas por Malthus e diversas modificações no discurso 

econômico serão geradas a partir desta percepção. O repertório malthusiano, na sua 

indagação de como tratar a superpopulação pobre, tendo a invisibilidade do indivíduo 

como base da governamentalidade, é exatamente aquilo que gera a aporia sobre a qual as 

mudanças passarão a ser pensadas. 

A falta da recepção desse repertório malthusiano no Brasil é muito simples de ser 

compreendida: a ideia do vasto manancial de riquezas que vimos desembocar na vocação 

agrária não dava espaço para um pensamento que tinha a escassez como ponto central de 

sua elaboração. Estudamos em alguns momentos da nossa tese como esse pensamento 

articulou-se com a necessidade fiscal e a presença da escravidão, bloqueando a 

emergência de dispositivos de governo da população que levassem em conta a população 

pobre livre. Por isso que deve ficar claro que não é o nível real de nossas riquezas que 

interdita este elemento, e sim a ideia do país como fonte inesgotável de riquezas naturais 

(combinada com a mão de obra escrava) dentro do discurso econômico, solidificada na 

centralidade do câmbio nos debates sobre o progresso nacional. 

Com a população pobre livre fora do discurso econômico, nem mesmo como fator 

exógeno ao modelo, sistemas de reprodução ou conformação deles ao mercado não 

puderam surgir. Eles eram invisíveis à arte de governar. Assim, não se estabelece a 

relação entre crescimento da população e tamanho da produção como fator que impacta 

as principais variáveis da política econômica. São as relações comerciais externas e o 

câmbio como variável “técnica” do discurso econômico que enquadram a percepção 

nacional. O debate sobre a moeda lido acima demonstra as diversas interdições que vão 

se construindo a qualquer referência a uma população capaz de criar a sociedade 

comercial. A esperança do progresso ia erigindo-se sobre o trabalho escravizado e o 

manancial de riquezas naturais - filtrados como “naturais” a partir do discurso neutro da 

moeda -, tornando outras alternativas como “impensáveis”. 
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Por isso que, se Malthus estabelece como “o único critério a partir do qual se pode 

avaliar a taxa de lucros”, ele a deriva da relação entre a terra disponível e o tamanho da 

população sendo que “devido à pobreza da grande maioria da sociedade, não deixa espaço 

para o emprego de um grande capital” e que esta causa tende a aumentar a taxa de juros.229 

Logo em seguida, o autor alerta para o fato desses critérios não serem adequados para 

sociedades com população escrava, singularizando China e Índia. No entanto, não é ele 

que faz com que o repertório malthusiano não seja absorvido em nosso território, mas sim 

o fato de que ele é um momento de aporia nas relações internas da sociedade comercial 

constituída; a conjugação da pobreza visível com os mecanismos reguladores dos 

interesses. Não sendo algo que poderia emergir em uma sociedade em que o livre-

comércio se conecta com as instâncias comerciais internacionais como impulsionador da 

riqueza, estabelecendo a escravidão como fator de produção principal.   

Isso pode ser constatado ao nos atentarmos como foi importante esta articulação 

no fracasso dos reformistas monárquicos que emergiram na segunda metade do século 

XIX. O principal deles foi André Rebouças, o engenheiro monarquista que tanto lutou 

pela abolição. 

As ideias e atividades de Rebouças, além de funcionarem como o exemplo 

perfeito dos limites do reformismo frente a essa disposição, também nos servem de link 

para as mudanças ocorridas a partir dos anos 70 do século XIX, data-fim do “tempo 

saquarema”, quando um “bando de ideais novas” surgiram no Brasil. Rebouças parece 

ideal pela sua ligação com a Sociedade Auxiliadora e com os “novos liberais”, como os 

denomina Angela Alonso.230 

Sua conexão com as ideias já discutidas por nós é bastante nítida. A influência dos 

autores agrários franceses em seu pensamento é descrita por Barreto, Andrade e outros.231 

Chevalier, Say e Bastiat são figuras correntes em seus escritos. São eles que dão estofo 

ao seu liberalismo individualista. 

O liberalismo de Rebouças já apresenta novidades em relação aos autores que 

estudamos pela sua campanha militante a favor do abolicionismo, muito bem descrita por 

                                                           

229 MALTHUS, Thomas. Princípios de Economia Política. São Paulo: Vitor Civita, 1983. p. 94. 

230 ALONSO, Angela. Idéias em Movimento: A geração de 1870 na crise do Brasil-Império. São Paulo: 

Paz e Terra, 2002. p. 112. 

231 BARRETO, Patrícia R. C. Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional: O templo carioca de Palas 

Atena. 2009. 385 f. Tese (Doutorado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia) - Instituto 

de Química. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; ANDRADE, Andre Luiz Alípio de. 

Uma visão de progresso: a influência da economia politica na transição da ordem escravista (A Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional, 1850-1877). 2013. 303 f. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – 

Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 
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Alonso em seu livro Votos, Flores e Balas.232 Como já vimos, diversos personagens foram 

contrários à escravidão desde que o Brasil se tornou independente; a diferença se deu nas 

novas conexões que ele procurou estabelecer entre a liberdade dos cativos e a construção 

da sociedade comercial. Se estudamos como, nas primeiras décadas do século XX, os 

liberais não conseguiam resolver a relação escravidão/sociedade comercial, Rebouças 

parecia não entender nenhuma dicotomia. 

Ele representa a radicalização máxima do discurso etapista whiggish ao associar 

a liberdade dos negros à necessidade de se distribuir a terra concentrada em poucas mãos 

no Brasil. O liberto deixava de ser visto como empecilho para ser tomado como um 

elemento essencial na sociedade comercial, desde que integrado à sociedade produtiva a 

partir da terra. Como podemos retirar de uma de suas mais famosas frases: “quem possui 

a terra, possui o homem”. Ao unir esses dois fatores, Rebouças transformava dois 

problemas em uma solução. O escravo livre não seria o marginal a causar males à 

sociedade; e a terra, como fonte primeira da riqueza nacional, seria cultivada por uma 

imensidão de homens livres adaptados ao ritmo comercial do período. 

Entretanto, a ideia de progresso de Rebouças se deparava com a solidificação da 

vocação agrária como elemento da própria circulação econômica (a moeda) e a 

necessidade do trabalho escravo para levar essa produção a contento. Com isso, qualquer 

proposta que contemplasse o fim da escravidão se confrontava não só com os interesses 

materiais ou as relações de diferenciação excludente233, mas com a explicitação de um 

liberalismo calcado nas relações entre riquezas naturais, livre-cambismo e escravidão. 

Por isso, quando Rebouças apela ao etapismo whiggish como fonte de explicação, se 

depara com obstáculos que se utilizam da mesma gramática e sincronizam-se com os 

interesses vigentes.  

Podemos entender a dificuldade de Rebouças como sinal da falta do repertório 

malthusiano, no sentido de incorporação do corpo nu e da pobreza como problema 

endógeno da sociedade comercial, em que suas propostas poderiam surgir como resolução 

desta aporia. Ao faltar este repertório, a incorporação do pobre liberto se dá dentro da 

economia como ciência do progresso (não como ciência lúgubre), em que este último 

ficava limitado à ideia de que a sociedade brasileira, em estágio anterior ao dos países 

                                                           

232 ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

233 FRAGOSO, João Luís; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, 

sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia, Rio de janeiro, c.1790-c.1840. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. pp. 223-237. 
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centrais, precisava de “sacrifícios” (trabalho escravo para atingi-los). Por isso, o próprio 

etapismo whiggish se tornava uma prisão para que propostas como as de Rebouças não 

tivessem grande repercussão. Uma carta de Joaquim Nabuco a Rebouças sobre o rumo 

dos negros na sociedade pós-abolição nos demonstra isso: 

 

Com que gente andamos metidos! Hoje estou convencido de que não havia 

uma parcela de amor do escravo, de desinteresse e de abnegação 244 em três 

quartas partes dos que se diziam abolicionistas. Foi uma especulação mais! A 

prova é que fizeram esta República e depois dela só advogam a causa dos 

bolsistas, dos ladrões da finança, piorando infinitamente a condição dos 

pobres. E certo que os negros estão morrendo e pelo alcoolismo se degradando 

ainda mais do que quando escravos, porque são hoje livres, isto é, 

responsáveis, e antes eram puras máquinas, cuja sorte Deus tinha posto em 

outras mãos (se Deus consentiu na escravidão); mas onde estariam os 

propagandistas da nova cruzada? Desta vez nenhum seria sequer acreditado 

[...] Estávamos metidos com financeiros, e não com puritanos, com fâmulos de 

banqueiros falidos, mercenários de agiotas etc; tínhamos de tudo, menos 

sinceridade e amor pelo rimido. A transformação do abolicionismo em 

republicanismo bolsista é tão vergonhosa pelo menos como a do 

escravagismo.234 
 

A decepção com os “bolsistas e ladrões de finanças” mascara a fragilidade de um 

programa de construção de sociedade comercial onde não existe esta disposição. A 

sociedade comercial sonhada pela SAIN e tantos outros através do progresso material 

estava fadada ao fracasso na configuração “saquarema” da relação entre Estado e 

economia. O progresso material e a elevação da civilização brasileira aos moldes dos 

países avançados iam sendo interditados pelas novas relações entre escravidão e 

progresso que vimos dispostas no debate sobre o câmbio. 

Sem a versão da ciência lúgubre, provinda do repertório malthusiano, pode-se 

perceber como toda a discussão sobre a criação da sociedade comercial brasileira teve 

como fundo uma percepção de civilização que se expressava no etapismo discutido 

anteriormente. Os debates sobre a vocação agrária ou não de nosso país explicitaram essa 

noção ao recorrerem o tempo todo à noção de atraso brasileiro. Nesse sentido, discutir os 

rumos da produção brasileira passava diretamente pelo diagnóstico de seu estágio na 

cadeia global. Além disso, sedimentava o conceito de civilização como uno, como um 

movimento singular global capaz de localizar o estágio de cada nação. Não é por acaso 

que um dos autores mais relevantes e citados no período imperial brasileiro foi o político 

francês François Guizot. Como explica Azevedo, sua teoria                                             

“desenvolveria um movimento metahistórico, no qual cada uma das civilizações 

                                                           

234 NABUCO, Joaquim. Carta a Rebouças, Rio, 1º de janeiro de 1893, transcrita em Joaquim 

Nabuco, Cartas a Amigos. Ipê: São Paulo, vol. I. p. 219. 
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encontrar-se-ia em um estágio, cada uma delas apresentaria um nível de progresso da 

civilização, mais ou menos próximo do ideal de perfectibilidade”.235 Joaquim Nabuco é 

um exemplo ideal para essa ideia.236 

A forma como a solidificação da moeda se deu em nosso país permite 

compreender como a conexão entre progresso material e civilização é a expressão da 

interdição do repertório malthusiano. Atravessado pela economia como saber do 

progresso material, a capacidade de se criar a sociedade comercial esbarrava no papel 

fiscal o qual o discurso econômico se construiu como arte de governar. Trindade comenta 

como o Rebouças imaginava “tanto os melhoramentos materiais como a economia 

substituiriam a própria política”237, e é nessa substituição que Rebouças se encontra frente 

a um obstáculo intransponível.  

Sua visão de progresso como “acréscimo da prosperidade particular e, 

consequentemente, da prosperidade nacional e universal. O desenvolvimento da força 

produtiva individual e social. A extensão do domínio do homem sobre a natureza”238 era 

confrontada com a necessidade do trabalho escravo e da grande propriedade para o melhor 

“domínio do homem sobre a natureza” e a melhor saúde da moeda. 

Por isso, a característica do discurso de Rebouças e outros contemporâneos 

revelara a função paradoxal do etapismo whiggish e da civilização una de Guizot no 

Brasil, pois, ao mesmo tempo que se embasam em uma historicidade das etapas 

produtivas, deram estofo ao “congelamento” da temporalidade política no manejo do 

Estado em buscar a melhor condição de produção para avançar a sociedade brasileira. Já 

que a sociedade brasileira se encontra em um ponto anterior e a tarefa do Estado é fazê-

la avançar, o etapismo, ao invés de funcionar como guia de transição para a etapa superior, 

serve como forma de justificar os desvios de percurso.  

                                                           

235 Ibid. p. 35. 

236 Eu tinha necessidade de outra provisão de sol interior; era-me preciso, não mais o diletantismo, mas a 

paixão humana, o interesse vivo, palpitante, absorvente, no destino e na condição alheia, na sorte dos 

infelizes; [...]. Era preciso que o interesse fosse humano, universal; que a obra tivesse o caráter de finalidade, 

a certeza, a inerrância do absoluto, do divino como têm as grandes redenções, as revoluções da caridade e 

da justiça, as auroras da verdade e da consciência sobre o mundo. No Brasil havia ainda no ano em que 

comecei minha vida pública um interesse daquela ordem, com todo esse poder de fascinação sobre o 

sentimento e o dever, igualmente impulsivo e ilimitado, capaz do fiat, quer se tratasse da sorte de criaturas 

isoladas, quer do caráter da nação... Tal interesse só podia ser o da emancipação, e por felicidade da minha 

hora, eu trazia da infância e da adolescência o interesse, a compaixão, o sentimento pelo escravo - bulbo 

que devia dar a única flor da minha carreira... […]”. NABUCO, Joaquim. Minha formação. Rio de Janeiro: 

Garnier, 1900. p. 203. 

237 TRINDADE, Alexandro Dantas. Entre o East River e o Iguaçu: os projetos dos irmãos Rebouças para 

a Província do Paraná. In: In: DE OLIVEIRA, Márcio; SZWAKO, José (orgs.). Ensaios de sociologia e 

história intelectual do Paraná. Curitiba: Editora da UFPR, 2009, v.1. p. 43. 

238 Ibid. p. 43. 
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É por isso que, ao tomar o Estado como ponto instaurador da ainda incipiente 

sociedade comercial, homens como Rebouças não conseguiam ultrapassar a instauração 

dela a não ser pela regeneração do próprio Estado. Isso é resultado do fato de que não há 

dispositivos de governo que possam ser visualizados como nascidos e mantidos pela 

sociedade civil naquele momento. Em outros países, as poor houses ou workhouses são, 

apesar de exógenas ao modelo, uma parte essencial do governar, e a discussão sobre elas 

pôde “evoluir” para o papel do pobre como importante para o modelo. Rebouças não 

possuía dispositivos do tipo para se associar. As associações das quais participou foram 

todas relativas à libertação do escravo ou relacionada à escravidão. Estas eram as 

alternativas possíveis na governamentalidade liberal brasileira.  

É dentro dessa concepção que Carvalho identifica Rebouças no que a autora 

chama de moderatismo: “regeneração da prática política, depurando-a dos traços de 

personalismo do imperador” que ‘minavam o edifício institucional[...] e algumas tímidas 

incursões no campo da educação ou da liberdade de culto e pensamento”.239 O agravante 

nessa consideração para Rebouças é sua amizade pessoal com o imperador e seu 

acompanhamento da Família Real em seu exílio após a decretação da República. Essas 

atitudes denunciam a sua crença na capacidade do Estado, como configurado naquele 

momento, de levar as mudanças a cabo. Dentro do progresso uno, na versão de Guizot, 

entende-se como estamos longe da ideia smithiana de progresso da sociedade civil 

avançando sobre os abusos do Estado. Mesmo que entendesse a necessidade da sociedade 

comercial a partir de uma concepção endógena, ela só seria possível tendo o Estado como 

seu verdadeiro patrono em Rebouças. 

Mas se Rebouças não conseguiu ultrapassar esse sentido, suas propostas de 

criação da sociedade comercial no Brasil cada vez mais perceberam o bloqueio à 

capacidade de se reproduzir o “yankismo”240 (termo utilizado por ele) no Brasil às falhas 

dos ocupantes do Estado brasileiro, abrindo espaço para a crítica histórica do Estado. 

Afinal, ao ligar a criação da individualidade à necessidade de distribuir terras, Rebouças 

debruçou-se em vários momentos sobre os motivos de sua concentração.241 O papel da 

                                                           

239 CARVALHO, Maria Alice Rezende. O quinto século. André Rebouças e a construção do Brasil. Rio 

de Janeiro:REVAN, Iuperj, 1988. pp. 152-153. 
240 Yankismo se refere no autor ao espírito norte-americano de livre-iniciativa, tão admirado por ele. 

241 “Toda a terra do Brasil ou foi doada pelos reis de Portugal, ou foi usurpada ao território nacional [...] 
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colonização ibérica e, consequentemente, o Estado derivado dela, passavam a se tornar 

aparentes.  

A radicalização do discurso de Rebouças demonstra o limite que a relação entre 

natureza como vocação agrária, progresso material a partir do avanço técnico e a 

democratização da terra encontra. Nesse discurso, a civilização é decorrência natural do 

progresso material. Aqui se encontra o núcleo do discurso liberal whiggish no qual, sem 

defrontar-se com as aporias que formam a ciência lúgubre, o crescimento produtivo se 

encontra com a ampliação de direitos fundamentais, nesse caso, a abolição da escravidão.  

Rebouças representou o limite dessa versão que encontramos no começo do século em 

José Bonifácio e desenvolve-se com a Sociedade Auxiliadora. 

Este limite aparece na obra de Perdigão Malheiro chamada A Escravidão no 

Brasil: ensaio histórico-jurídico e social, publicada em tomos nos anos de 1866 e 1867. 

De grande repercussão no período e subsidiando os debates sobre as diversas leis sobre 

escravidão que iam surgindo, Malheiro faz uma varredura nas diversas disposições do 

direito romano antigo sobre a escravidão para entender a maneira como ela poderia ajudar 

no debate brasileiro. A mais conhecida contribuição de Malheiro é a negação sobre 

qualquer embasamento no direito natural para se escravizar alguém. Pelo contrário, como 

ele explica, a escravidão sempre é uma limitação na liberdade que todo sujeito possui, 

somente o direito positivo é que “aprisiona” essa liberdade. Em seu espírito humanista 

(para o período), defende que o homem sempre é livre, porém nem sempre esta condição 

está satisfeita na realidade.242 O momento que direito positivo se encontra com o natural 

é o momento em que ele preza a liberdade de todos acima de tudo. 

Temos aqui um pensador que passou boa parte dos três tomos do texto defendendo 

a liberdade como principal bem do direito natural, que, em diversos momentos, 

repreendeu seus pares pelo preconceito injusto aos africanos, mas que, quando 

confrontado com os limites impostos pelo discurso econômico, curva-se à sua 

“realidade”. Se o jurista atenta para o fato de que o fim da escravidão traria “uma 

sociedade inteiramente diversa; a reforma importa a reconstrução da sociedade livre, isto 

é, da sociedade única verdadeira e natural criada por Deus”243, nota que não só traria a 

desordem econômica, mas também “estremecimento nas famílias e na ordem pública”.244 

                                                           

242 MALHEIRO, Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico e social. 3ª parte. Rio de 
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243 Ibid. p. 204. 
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Malheiro vislumbra a sociedade comercial, que poderia se a base sobre a qual a 

abolição poderia se dar, para recuar em seguida e temer a dissolução dos laços de 

obediência e mando vigente na sociedade escravocrata daquele momento. Este era o 

limite: o discurso econômico liberal no Brasil conformara uma situação em que a abolição 

e a crença no crescimento endógeno seria um “salto no escuro”, algo que não pertenceria 

à gramática do momento. Como opina de forma bastante clara: 

 

A principal fonte da riqueza publica, o alimento principal do nosso commercio 

de exportação, a lavoura é em geral exercitada pelo escravo; sem a produção 

agricola o nosso commercio não pode, já não digo prosperar porém nem 

mesmo manter-se. A industria manufactureira, que é o alimento do de outros 

paizes e fonte de sua riqueza, é no nosso ainda rudimentar; a nossa importação 

consta principalmente dos productos das manufacturas estrangeiras.245 
 

Este é um trecho de uma obra que discorre sobre a injustiça da escravidão por 

centenas de páginas e não de um escravista empedernido. Por isso que, se os projetos 

abolicionistas existiam cada vez mais fortes e a emergência deles que Malheiro é citada 

como justificativa para sua obra, eles não conjugam a relação jurídica com a de 

governamentalidade. A argumentação de Malheiro é o maior exemplo: juridicamente, é 

mais que razoável a abolição, porém é um passo obscuro na arte de governar. Os 

dispositivos capazes de permitir este pensamento não estavam disponíveis. Não existiam 

instituições na sociedade que permitissem Malheiro imaginá-las como absorvedoras 

dessa população. 

Se esse debate se enquadrava na questão do direito natural e nos limites políticos, 

veremos que ao conjecturar sobre os limites da construção da sociedade comercial, a 

partir da necessidade do Estado em interferir para isso, surgia uma abertura em que a 

própria disputa pelo Estado poderia emergir, de forma a escapar do formato estático do 

“tempo saquarema”.246 As teses do político Tavares Bastos serão nosso principal guia 

para compreendermos esta modificação. 

Como os reformistas estudados acima, Tavares Bastos também apostava na 

pequena propriedade como forma de transformar o Brasil em uma sociedade comercial 

desenvolvida. Como ele afirmou: “na pequena propriedade está o espírito de conservação 

e liberdade, que caracteriza os habitantes dos campos em todos os países”.247 Mas, ao 
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contrário de Rebouças e Nabuco, não era o abolicionismo em si que o motivava pensar 

dessa forma. Apesar de não ter sido um escravista, seu foco estava muito mais na 

administração pública e seus efeitos no país. Desta forma, sua reflexão sobre o assunto 

focava-se nos seus reflexos na produção: “não pretendemos negar que os negros 

importados concorriam para o aumento da produção de gêneros do país[...] se não havia 

outro meio mais vantajoso para aumentar a prosperidade do Brasil”.248 Podemos 

compreender o foco de Bastos a partir de sua adesão incondicional à vocação agrária. 

Como lembra Luz, o político “tornava-se a grande autoridade dos que falavam em nome 

da "ciência econômica"249 para denunciar que "o zelo da tutela oficial nem evitou a ruína 

de grossos cabedais, nem assegurou o êxito de empresas industriais que se incorporaram 

à sombra da confiança que a proteção inspirou".250 

O que fica claro no político brasileiro é como essa vocação, enquanto elemento 

solidificado, quando combinada com a incapacidade da monarquia fazer avançar a 

sociedade comercial a partir de projetos reformadores, modificou a ênfase no sentido do 

Estado nacional. Se tomarmos os textos dos liberais do começo do século XIX, a ênfase 

na relação colônia/colonizador se deu na dominação econômica pela metrópole. Como 

vimos, a princípio, a “exploração de 300 anos” teria prejudicado o Brasil e, logo depois, 

as intervenções inglesas procuravam desviar o país de sua principal fonte de renda por 

interesses próprios do país europeu. Se esses embates foram essenciais para a instauração 

da agricultura como essência da nação brasileira, as dificuldades que Portugal legara à 

sua ex-colônia não tinham os vícios do Estado como foco. Era sua atuação e não a sua 

essência que estavam em discussão. Seus limites em provocar reformas alterariam esse 

quadro. Podemos ver essa transformação a partir da comparação do discurso de Tavares 

Bastos com um político da geração anterior: o Visconde de Uruguai. 

Partimos dessa comparação porque, se o conservador Visconde do Uruguai e o 

liberal Tavares Bastos possuíam opiniões bem diferentes sobre a centralização política e 

administrativa no Segundo Reinado, os dois concordavam em dois pontos fundamentais: 

que a agricultura era a riqueza verdadeira do nosso país e que as falhas administrativas 

do Estado brasileiro eram frutos do legado português. 

O Visconde de Uruguai, que morrera na década que Bastos ia se notabilizando 

(1860), foi o exemplo perfeito da capacidade de se conciliar o liberalismo com um Estado 
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forte. Dentro da matriz da criação da sociedade comercial, que predominou como base 

dos debates político-econômicos brasileiros, o político defendia a necessidade da 

centralização a partir da herança portuguesa em nossa sociedade. Isso quer dizer que os 

cidadãos brasileiros não seriam afeitos ao autogoverno e se deixados por si próprios, o 

caos reinaria.251 

O que importa perceber é como o caráter da população está intrinsicamente ligado 

à sua concepção de administração do Estado. O self-government não é visto como algo 

essencialmente ruim. Pelo contrário, é a regra geral que deveria ser seguida. O que 

impedia o Brasil de seguir esta regra era a incapacidade da sua população. Uma temática 

que vimos subsidiar todo o discurso econômico. 

Representante máximo da dominação saquarema, Paulino José Soares de Souza 

não deixava por menos ao vincular centralização e ordem. Ordem esta que era calcada na 

concepção de progresso de Guizot. Assim, se o desenvolvimento histórico da população 

brasileira a tornara inapta para o exercício político, a centralização era o remédio ideal 

para controlá-la e remediá-la. A transformação da sociedade a partir de cima era a solução 

para os problemas nacionais. É por isso que Coser pode defender que o Visconde de 

Uruguai se filiou à perspectiva “inaugurada” por José Bonifácio.252 

Tavares Bastos segue os passos do político saquarema ao associar o progresso da 

sociedade comercial ao lado institucional da equação. Mas, para o alagoano, não bastava 

ajustes administrativos na governança imperial. Para ele, transformar a sociedade era 

modificar o Estado que herdamos. A princípio, essa tese admite uma sociedade que não 

precisa de nenhuma “educação” para o autogoverno. Se o Estado for transformado para 

deixá-la livre, a sociedade civil florescerá. Como diz Lima sobre Tavares Bastos: “a 

sociedade civil é uma perene virtualidade, pronta a se desenvolver no real, bastando para 

                                                           

251 ”A regra é que o povo é que deve dirigir o governo, e não o governo o povo. O governo vai com o povo, 

porque o governo (sic) é o povo. Assim é que deve ser, ao menos a certos respeitos, naqueles afortunados 

países, onde o povo for homogêneo, geralmente ilustrado e moralizado, e onde a sua educação e hábitos o 

habilitem para se governar bem a si mesmo. Quais e quantas são as nações entre as quais se tem podido 

estabelecer o self-government? Ide estabelecê-lo em certos lugares da Itália, entre os Lazzaroni, no México 

e nas Repúblicas da América meridional! O pobre soberano, o povo mexicano deixar-se-á iludir e será 

vítima do primeiro ambicioso esperto, porquanto não são somente os reis, dos quais se pode dizer com 

Camões que: "...quando embebidos/Numa aparência branda que os contenta/Dão os prêmios de Ajace 

merecidos/A língua vã de Nilsses fraudulenta”. SOUZA, Paulino José Soares de. Ensaio sobre o direito 

administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862. p. 404. 

252 COSER, Ivo. Visconde do Uruguai. Centralização e Federalismo no Brasil (1823–1866). Belo 

Horizonte/Rio de Janeiro: Editora UFMG/Iuperj. 2008. p. 217. 



 

 

120 

 

isso que se limite o governo e o exagero centralizador, polo irradiador de corrupção”.253 

Características que a nação brasileira teria herdado da colonização portuguesa. 

Assim, ao transferir a importação dos vícios portugueses para o Estado nacional, 

permitindo uma compreensão da sociedade civil como “perene virtualidade”, Bastos abria 

espaço para uma nova percepção do problema brasileiro. Uma perspectiva que parece 

enxergar o indivíduo em toda sua singularidade, mas o enquadra dentro de um quadro 

social maior, já que possui é enquadrado a partir de um Estado “viciado”. Afinal, ao ser 

encaixado dentro de um quadro histórico, o cidadão não possui as possibilidades de 

escapar com suas próprias forças.254 É por isso que, como da Silva explicita em sua tese, 

Tavares Bastos se afasta do liberalismo anglo-saxão ao “ao aceitar a hipótese do 

“indivíduo” [...] a ser produzido pelo meio social ao longo do tempo, admitia [...] que na 

ausência desta produção espontânea, a mesma poderia se dar a partir da esfera do 

Estado”.255 Reformar o Estado para reformar o cidadão seria o remédio ideal para libertar 

as nossas forças. 

Se o Barão do Uruguai já tocara nessa herança, há uma modificação essencial que 

Silva bem aponta: 

 

Enquanto Bastos entendia “liberdade”, “indivíduo”, “direitos”, como termos 

produzidos ao longo do tempo no Mundo Ocidental e que deveriam se 

constituir também na paisagem política e social brasileira, Uruguai 

vislumbrava o “indivíduo” como um fenômeno singular, com vontade própria 

e que inviabilizava o bom funcionamento do país – daí a gravidade de um 

Estado forte e mantenedor constante da ordem.256 
 

Assim, Bastos, que é entendido por boa parte da literatura como o ápice do 

individualismo liberal brasileiro no período monárquico, pode ser visto como a própria 

ponte entre esse individualismo e as teses culturais que irão imperar a partir da década de 

70. Esta ponte pode ser entendida como a relação entre Estado e população passando a 
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ser entendida como um movimento em que as raízes históricas do primeiro possui 

responsabilidade direta do caráter da segunda. Não sendo possível criar um novo país sem 

antes alterar fundamentalmente o Estado nacional. 

Segundo Murilo de Carvalho, Tavares Bastos foi o primeiro a cunhar a expressão 

asiatismo para explicação do atraso brasileiro. Esse asiatismo com que Bastos alcunha o 

Estado brasileiro possui raízes que modificaram a própria sociedade brasileira. Dessa 

forma, o brasileiro acostumara-se a esperar tudo do governo. O asiatismo como conceito 

cristaliza o entendimento de um Estado situado historicamente e passível de modificação. 

Quando se compara com Visconde do Uruguai, percebe-se essa diferença 

fundamental. Neste último, as iniciativas individuais já se encontram nos indivíduos, 

precisava-se direcionar esses impulsos para que não gerassem o caos. O Estado era 

necessário como garantidor da ordem, na tradição saquarema. Em Bastos, a história da 

população é que garantira a emergência da atitude individualista. Ela é um reflexo das 

ações do poder central. Como explica sobre os Estados Unidos: “espírito de liberdade” 

estava desde antes da independência associado “aos costumes, às tradições e até às 

instituições aristocráticas (...), segundo o testemunho de Tocqueville”.257 

Urbinati também identifica em Tavares Bastos, uma disposição próxima à de 

Rebouças e Nabuco na distribuição de terras.258 Mas essas propostas devem ser vistas 

dentro de todo quadro referencial que o autor trabalhou. Por isso que a imigração atinge 

uma dimensão diferente com ele. E, por isso mesmo que, nesse tema, ele se permite 

desviar da “boa ciência”: “Cumpre hoje reconhecer que o regime servil exige este 

sacrifício dos princípios da ciência, a intervenção do Estado”.259 Ela ultrapassa o ponto 

da necessidade de braços para a importação da civilização. Assim, não seria possível 

estabelecer um sistema governamental anglo-saxão, como tanto admirava, sem as 

características adquiridas por séculos por seus habitantes através de sua relação com o 

Estado. 260 
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Até esse período, a inserção da população da sociedade comercial era imaginada 

a partir do atraso ocorrido por sua anterior situação colonial, mas não conectada 

diretamente ao Estado. As tecnologias necessárias para o progresso ou o tratamento da 

situação escravista eram pensadas dentro de um quadro de desenvolvimento material 

referente a esse etapismo. Ao diagnosticar o asiatismo no próprio Estado e suas 

consequências na população, não é a simples educação da população que possibilita seu 

avanço, mas a necessária modificação dele. Esse é um ponto novo na imaginação entre 

Estado e sociedade. Enxerga-se aí o papel que o enredamento que permitiu a ascensão da 

vocação agrária tem nesse desenvolvimento. Se Tavares Bastos critica o latifúndio e a 

escravidão como meios ineficientes, não é um crescimento econômico endógeno que 

permitirá ao Brasil alcançar o olimpo dos países civilizados, mas a maneira como o Estado 

se relaciona com sua população.  Ao contrário de acusações recorrentes na historiografia, 

o Estado não aparece como elemento principal devido ao tamanho do seu domínio sobre 

a sociedade; pelo contrário, como visto com Rebouças, a relação que se estabelece entre 

Estado e sociedade a partir da relação já estudada entre falta da sociedade comercial, 

vocação agrária e escravidão bloqueia a emergência de dispositivos conectados a ele, que 

dariam propulsão para as mudanças na relação entre sociedade e Estado. Sem uma gestão 

do pobre livre como elemento exógeno ao modelo a ser cuidado, não é possível pensar 

sobre o seu papel no modelo de crescimento endógeno. Se o atraso etapista gerou esta 

situação, ela vai deslocando o Estado para o centro do debate. O “gigantismo” do Estado 

nacional, seu caráter ibérico, o seu papel no atraso do país ia sendo formado no ideário 

nacional pela sua falta em estabelecer dispositivos de governo da população, não pelo 

contrário.  

É a falta do repertório malthusiano, já aludida, que faz emergir a ideia de que o 

Brasil é governado por um Estado gigante e ineficiente, herdado da colonização 

portuguesa. A incapacidade de se pensar novos rumos para o reformismo devido a não-

identificação da população pobre como objeto de governo faz com que o Estado não seja 

visualizado apenas como centro das soluções, como já dado no começo do século XIX, 

como também como núcleo dos problemas nacionais. Na falta de um caminho para o 

equacionamento do liberalismo brasileiro e a falta da sociedade comercial, a 

culpabilização do Estado como historicamente antiliberal vai se tornando uma função do 

próprio discurso liberal nacional. 

Por isso, Tavares Bastos, em nossa perspectiva, é um representante importante 

entre a solidificação da vocação agrária como elemento de governamentalidade e a 
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geração das “novas idéias” e seu pensamento científico. Já que o político brasileiro nos 

permite perceber o deslocamento do progresso tendo o caráter do Estado em disputa. 

Rebouças já destacava o parasitismo da classe política como responsável pelo fracasso na 

implementação das suas ideias: “O parasitismo dos miseráveis é filho bastardo do 

parasitismo dos teocratas; dos oligarcas, dos aristocratas e dos plutocratas. O parasitismo 

superior cria o parasitismo inferior”.261 Mas, ao alvejar a transformação do Estado como 

o centro das preocupações do caráter nacional, Bastos o faz relacionando-o diretamente 

com a cultura do brasileiro. Ao inserir esses agentes dentro de uma construção histórica, 

Bastos modifica o sentido da própria reforma agrária defendida por atores como Rebouças 

e Nabuco.  

Há uma inversão bastante significativa no argumento: não é a pequena 

propriedade que transformará o cidadão, é o próprio imigrante que é o proprietário. A 

reforma em si teria pouco efeito se os ocupantes das propriedades não possuíssem um 

espírito de “pequeno proprietário”. É a partir dessa visão de construção histórica do 

Estado e seu reflexo na ação individual que podemos perceber a sua opinião sobre a 

formação da raça brasileira. Um trecho é bastante exemplar de sua opinião: 

 

A providência que tantas vantagens doou aos povos do sul da Europa, quis, por 

sua grande equidade, negar-lhes a poderosa energia individual, que é a causa, 

o apoio e a explicação da força de movimento das nacionalidades do norte. 

Assim, quando, em Portugal, chegou seu dia, o absolutismo venceu sem 

combates, dominou e oprimiu sem embaraços.262 
 

Se Bastos parece ceder à natureza toda a responsabilidade na formação dos 

cidadãos, este trecho deve ser emparelhado com os outros em que o político demonstra a 

preocupação na formação histórica da população através das ações de seu governo 

(devemos notar que é o absolutismo que domina e oprime no trecho). Na verdade, essa 

“contradição” mostra as transformações que o discurso ia sofrendo na época e 

demonstram como os caminhos diversos que tomam as explicações de Tavares Bastos 

são marcados por aquelas. 

Ao conectar populações específicas ao pequeno proprietário, Bastos mostra 

primeiro como a vocação agrária foi sendo construída não apenas a partir dos interesses 

dos grandes latifundiários, mas da tentativa de construção da sociedade comercial 
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brasileira. Um tema que permeou todo discurso econômico da formação nacional. Em 

segundo lugar, percebe-se como a própria ideia de natureza e seu papel na identidade do 

Brasil pôde ir se modificando ao redor do liberalismo. 

Ao se deparar com os limites da construção da sociedade comercial, a 

transferência de seu fracasso para o próprio caráter da população como algo conectado à 

sua essência construída na história de exploração, fez com que ela fosse sendo embebida 

na própria natureza. Cada vez mais, o Estado deixava de ser o elemento ahistórico, 

responsável pela educação de sua população, para encarnar o próprio atraso brasileiro. A 

educação da população passa cada vez mais a ser refletida na dicotomia Brasil real/Brasil 

fictício, mesmo que ainda não formalizada. As críticas que Bastos faz em relação à 

educação “etérea” no Brasil é ponto fulcral naquilo que é identificada como a “geração 

de 1870”.  

A vocação enquanto ponto central na economia acabou por repelir o papel que 

essa mesma teria na construção da sociedade comercial. É aqui que podemos ver como 

os projetos de reforma agrária de Rebouças e Nabuco nasciam derrotados. Obviamente, 

a oposição dos senhores de terras foi fundamental, mas o quadro referencial sobre o qual 

se deu essa recusa partiu da própria negação de que os avanços na produção e a educação 

utilitária poderiam fazer nascer uma nova “civilização”. Murari dá diversos exemplos em 

sua tese sobre a repulsa que a geração de 1870 tinha de que o Brasil fosse equacionado à 

natureza selvagem.263 

A repulsa não se dá pela negação do agrarismo e opção pela industrialização. Pelo 

contrário, vários dos pensadores desse período deixam claro a necessidade do país crescer 

atrelado à agricultura. O que pode se enxergar é como se abalou a relação entre o papel 

externo e interno do liberalismo brasileiro, já que o progresso material deixava de ser o 

responsável pela elevação da população brasileira. Isso não significava que os princípios 

de livre circulação fossem questionados, veremos mais à frente. A diferença está no fato 

de que progresso material e civilização deixavam de atingir os mesmos interesses nesses 

pensadores. Por isso que a vocação agrária podia se afirmar cada vez mais, desconectada 

que ia sendo da responsabilidade de elevar o nosso nível civilizacional.  

 

 

                                                           

263 MURARI, Luciana. Tudo o mais é paisagem: representações da natureza na cultura brasileira. 2002. 

591 f. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
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2.3 Cientificismo e a falta do repertório malthusiano 

 

A falta do repertório malthusiano a partir das conexões estabelecidas entre 

natureza/trabalho e escravo/sociedade comercial, ao mesmo tempo que permitiu a 

identificação do próprio Estado como gerador do atraso ibérico, tornou-o responsável 

pelas modificações do perfil de nossa sociedade, isolando a vida selvagem do discurso 

econômico a ponto de não existir abertura para se pensar a criação da sociedade comercial 

nacional. Já que não se tinha esse espaço para uma sociedade civil que incorporasse a 

problemática do pobre, não seriam as relações internas, gestadas na economia, que 

tornariam nossa sociedade mais avançada, mas sim a transformação do próprio perfil 

racial da população.  

Neste sentido, quanto mais se subscreve à ordem liberal universal, mais se 

identifica os dois polos opostos como formadores dessa ordem: o Estado e a sociedade 

despreparada. Assim é que, quanto mais se compreende a livre-concorrência como o 

elemento regulador da sociedade, mais o Estado é chamado a intervir para construí-la. Só 

que enquanto o pobre era inserido em dispositivos de governar em outros países, a falta 

de visibilidade do pobre liberto na arte de governar brasileira tornava o Estado o 

responsável pela transformação do caráter da população — já que não emergira 

instituições nacionais de governo dos pobres desvinculadas da caridade. 

É por aí que podemos entender a influência de Herbert Spencer e de autores de 

pensamento similar no ideário brasileiro do período. Já que, se o autor funcionou como 

uma extremização do liberalismo no velho continente, ele permitiu novas conexões aos 

brasileiros. Isso porque o darwinista social inglês fornecia uma teoria que permitia que o 

livre-comércio e a preeminência das riquezas naturais se articulassem em um novo 

conjunto que ultrapassava o reformismo monárquico. Isso foi feito a partir da integração 

do próprio homem ao meio. Como explica Laval: “Spencer estende o princípio da divisão 

do trabalho ao conjunto das realidades físicas, biológicas e humanas; ele o transforma 

num princípio da marcha universal da matéria e da própria vida”.264 

Se esta tese denuncia a presença do homem nu malthusiano, a falta do repertório 

que aludimos fará com que o biologismo de Spencer não seja apropriado da mesma 

maneira no Brasil do que em países que enfrentavam as aporias da ciência lúgubre. Por 

isso, toda a recepção do spencerianismo no Brasil revela que a construção da sociedade 

                                                           

264 DARDOT, P.; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo - Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. São Paulo: 

Editora Boitempo, 2016. p. 51. 
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comercial era mais urgente no pensamento brasileiro do que a justificativa filosófica do 

concorrencialismo que Spencer produziu em seu continente.  

Isso porque, para Dardot e Laval, a teoria spenceriana é fundamental para se 

compreender as transformações do liberalismo mundial. Seria ele um momento de 

verdadeira virada265, ao instaurar o concorrencialismo como base primeira das teses 

liberais. Esta hipótese deve ser lida compreendendo-se que o livre mercado não se 

equaciona com o concorrencialismo de forma automática e natural. Se estamos 

acostumados a fazer esta conexão imediata, Dardot e Laval nos lembram que, para os 

liberais clássicos, o mercado é a mediação necessária entre as atividades e a consequência 

dela é o aumento geral da produtividade média através da especialização. Não havia uma 

lógica eliminatória por trás da ideia de mercado dos antigos liberais. Para os autores 

franceses, a biologização da concorrência teria sido essencial para a importação da ideia 

de “sobrevivência dos mais fortes” no discurso econômico.266 E, mesmo após a 

desqualificação do cientificismo biológico, o concorrencialismo permaneceria como base 

do discurso liberal. Podemos perceber a força desse discurso no mundo europeu e norte-

americano pelo seu apelo junto aos homens de negócios e a justificação que fornecia para 

a pobreza que os rodeava e para as “soluções naturais” malthusianas.267 

Mas não foi esse seu principal efeito no Brasil e o concorrencialismo descrito por 

Dardot e Laval acabaram em segundo plano na absorção do spencerianismo em nosso 

país. Afinal, era o próprio “concorrencialismo” que se pretendia implementar e não 

justificá-lo.268 Dessa forma, não é por acaso que o grande spenceriano do período no 

Brasil seja um crítico literário, como descreveu Lília Schwarcz: “a moda cientificista 

                                                           

265 Ibid.p.50.  

266 Ibid. p. 53. 

267 “Com sua rápida expansão, seus métodos exploradores, sua competição desesperada e sua rejeição 

peremptória, os Estados Unidos pós-Guerra Civil eram como uma vasta caricatura humana da luta 

darwiniana pela existência e sobrevivência dos mais aptos. Empresários de sucesso aparentemente 

aceitaram quase por instinto a terminologia darwinista que parecia retratar as condições de sua existência. 

Os homens de negócios não são comumente filósofos sociais articulados, mas uma reconstrução de suas 

perspectivas sociais mostra como eram congruentes ao seu pensamento as analogias plausíveis da seleção 

social e quão bem-vindo era o otimismo evolucionário expansivo do sistema spenceriano. Em uma nação 

permeada com o evangelho do progresso, o incentivo do sucesso pecuniário atraiu até mesmo muitas 

pessoas cujos horizontes éticos eram consideravelmente mais amplos do que os do empreendimento 

comercial”. HOFSTADTER, Richard. Social darwinism in American thought. Boston: Beacon Press, 1967. 

p. 44. 

268 Como veremos a partir do capítulo 3, o termo concorrencialismo tem um outro significado em nossa 

tese. Reproduzimos ele aqui seguindo a terminologia de Laval. 
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entra no país por meio da literatura e não da ciência mais diretamente”.269 Sílvio Romero 

seria o maior exemplo dessa entrada. 

Esse é um indício importantíssimo para entendermos como o spencerianismo 

conecta-se muito mais com a transformação da ideia de população do que com um 

crescimento da noção do livre-comércio. Se as riquezas naturais são incorporadas como 

base da economia, elas serão criticadas em sua função na formação nacional. Se a 

economia não podia se tornar lúgubre, a cultura tomaria esse papel.  Assim, a batalha 

contra o romantismo do período e sua mistificação da natureza nacional nas artes não era 

um combate puramente estético, mas sim um dispositivo que refletia esse deslocamento. 

Essa intenção fica patente em Romero. O spencerianismo é entendido como construtor da 

sociedade comercial, não só como sua justificativa. Romero e seus parceiros estão muito 

mais interessados na teoria biológica enquanto formadora do povo brasileiro. Assim, não 

é a apologia da concorrência existente, mas a tentativa de compreensão da não-existência 

do concorrencialismo a partir de uma nova matriz. 

Romero utiliza Spencer, Buckle e outros teóricos da raça para ultrapassar não só 

as tentativas falhas de reforma baseadas na modificação dos meios produtivos, mas 

também como forma de atacar aqueles que enfatizavam o meio como fator preponderante 

da formação das atitudes do brasileiro. O homem se torna espécie e sua conformação à 

sociedade comercial ultrapassa a tentativa do yankismo individual de Rebouças para o 

tratamento coletivo das raças. As acusações de asiatismo estatal e sua repercussão na 

população nativa absorve o discurso histórico do Estado e enquadra-o na própria noção 

de raça histórica. Como explica Dória: “a ‘raça histórica’ é já o produto idealizado da 

‘struggle for life’ e fundamento das nações para alguns autores novecentistas”.270 

As propostas de Romero permitem uma maior diferenciação entre o “crescimento 

nocivo” do Estado e suas consequências maléficas e a intervenção governamental na 

espécie como um todo. A ideia do livre-comércio como um ponto que deve ser intocado 

pelo governo e a sua gestão intervencionista na população atingem seu ponto mais 

cristalino. Que ele denuncie o “industrialismo bastardo para inglês ver” e defenda a 

vocação agrária nacional271 é uma decorrência natural dessa ideia.  Se a economia deve 

                                                           

269 SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 

– 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 32. 

270 DÓRIA, Carlos Alberto.  A complexidade do racismo brasileiro. Revista Eletrônica Trópico, São 

Paulo.29 de outubro de 2010. Disponível em: <http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2933,1.shl>. 

Acesso em: 5 agosto de 2017. 

271 “[...] quando a realeza o tivesse pretendido, teria feito muito bem, teria mostrado um alto discernimento 

econômico, político, teria-se antecipado aos moderníssimos pensadores e reformistas que todos à uma, 

http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2933,1.shl
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seu progresso ao agrarismo e tudo que ele enseja; o progresso, necessariamente, deverá 

provir de outro lugar: o perfil racial da população. 

Partindo da exigência política de intervenção do Estado na população, pareada 

com a defesa do livre-comércio, muitos autores equacionam o discurso racial a uma 

reelaboração conservadora das elites, de modo a interditar a participação popular na luta 

contra a monarquia. Descontando a obviedade de que qualquer discurso que utiliza a raça 

como paradigma explicativo é conservador, é preciso situar essas novas explicações no 

contexto em que se encontravam. Se o ano de 1868 é considerado um marco na história 

política brasileira, ao quebrar o consenso entre parlamento e monarquia, acreditamos que 

esse diagnóstico está correto mais pelas novas linguagens que a oposição ao governo 

adquiriu do que por uma contingência política e rearranjo formal do poder. 

Essas novas linguagens também não foram simples frutos de um “culto à Ciência 

e ao Progresso, mas também a credulidade tradicional e a admiração primária pelo 

palavreado impronunciável” como uma forma que “relegava a plano secundário o que 

sabia por experiência própria e alheia a respeito do funcionamento do país”.272 Eram uma 

tentativa de captar aquilo que o Estado, entendido como instrumento de dominação 

escondera. É assim que a linguagem spencerista foi utilizada como uma das novas 

maneiras de denunciar o Estado. Os textos de Romero são recheados de denúncias contra 

os males da corte273 e entender cientificamente o país passa por este filtro: a separação 

entre um Estado corrompido e mergulhado em um mundo fictício e a compreensão dos 

problemas reais nacionais. Como fica claro no trecho abaixo: 

 

Latifundia perdiderunt Italiam, disse Plínio; as fazendas e os engenhos estão 

perdendo o Brasil, é o brado que sai, com razão, de todos os lados. O comércio 

é em parte uma pirataria em grosso, movida contra os pobres agricultores, 

endividados e perdidos. [...] As fazendas e estâncias pastoris estão no 

mesmíssimo caso das fazendas de café e dos engenhos de açúcar. Que resta, 

pois, para o grosso da população? O pauperismo completo, ou os empregos 

públicos, isto é, uma forma bastarda ainda de pauperismo. Neste meio os filhos 

daqueles que podem, negociantes ou agricultores, vão para os estudos, 

alinhavam os preparatórios, fazem um curso de medicina, direito ou 

                                                           

proclamam o erradíssimo caminho tomado pelo louco industrialismo moderno, que .., pelo absurdo de sua 

hiperprodução, chegando a cavar a própria ruína. Todos pregam a volta à terra, a volta à lavoura como a 

solução da doloríssima situação moderna”. ROMERO, Silvio. A América Latina: analyse do livro de igual 

título do Dr. M. Bomfim. Porto:Chardron, 1906. p. 189. 

272 SCHWARZ, Roberto. Duas meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 113. 

273 Um comentário de Romero exemplifica bem esse espírito “E importa declaral-o: a côrte do império é 

o resumo, a condensação sombria de toda a sorte de males que nos affligem. O espírito nacional, que em 

regra não se caracterisa pela posse de qualidades insignes, é alli que se revela na mais completa indigencia, 

e até parece constituir uma excepção monstruosa daquillo que, por outras partes, elle póde ainda ter de bom 

e aproveitável”. ROMERO, Silvio. Doutrina contra doutrina. O evolucionismo e o positivismo na 

República do Brasil. Recife, s/e, 1894. p. 176. 
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engenharia, e, ou vão engrossar as fileiras dos empregados públicos, ou agitar-

se nas aventuras temerosas de uma política relapsa e torpe; ou, estes são 

poucos, pelo exercício de sua profissão conseguem fazer alguma coisa na vida. 

No meio de tudo isto, quem entre nós escreve e quem entre nós lê? Não são, 

de certo, os lavradores, os negociantes, os criadores, os industriais, os políticos, 

nem os administradores. Somente as classes acadêmicas e alguns empregados 

públicos saídos dessas classes. É a regra geral.274 
 

Por isso que acreditar no simples fascínio pela linguagem científica é ignorar 

como ela permitiu que os seus seguidores a utilizassem para descrever aquilo que 

entendiam como o “Brasil real”, fugindo das “classes acadêmicas”. É impossível ler Os 

Sertões de Euclides da Cunha e não identificar essa nova maneira de se enxergar o 

sertanejo brasileiro. O contraste descrito no relato de 1902 entre os habitantes do litoral e 

do sertão formam um tropo que permanecerá como essencial nos escritos das primeiras 

décadas do século XX. 

Essa comunidade imaginada permite a ascensão de uma figura que vimos ser 

ignorada na escrita brasileira até o momento: o sujeito livre, o habitante da hinterlândia 

brasileira. Se lembrarmos das narrativas de Bonifácio e outras que se assemelham às elas, 

a cultura circulava do escravo para o seu senhor, com a população pobre brasileira 

ignorada em suas potencialidades. Naxara retoma a oposição litoral e sertão de Euclides 

da Cunha em seus trabalhos para investigar como essa população esquecida, como 

“estrangeiro em sua própria terra”, passa a habitar os trabalhos dessa geração. Esta 

oposição para a autora sinalizou a dualidade civilização/barbárie que foi se instaurando 

nas últimas décadas do século XIX.275 

Como a autora afirma, o povo acabara sendo identificado não por aquilo que era, 

mas sim, “pela ausência do que se esperava que ele pudesse ser, ou seja, por aquilo que 

lhe faltava”.276 O Brasil real dos cientificistas era construído pela ficção da sociedade 

comercial. Se, como veremos no terceiro capítulo, essa dualidade foi mobilizada como 

denúncia de um falso liberalismo da República Velha nas décadas de 20 e 30 do século 

XX, a dualidade, para os teóricos das últimas décadas do século XIX, servia como 

diagnóstico que permitia o liberalismo permanecer como matriz, já que o problema não 

estava na esfera econômica, mas na capacidade ou não da população brasileira de se 

adequar a ela.  

                                                           

274 ROMERO, Sílvio. [1888]. História da literatura brasileira. Vol. 1. Rio de Janeiro: José Olympio. 

1943. p. 123. 

275 NAXARA, Márcia Regina C. Estrangeiro em sua própria terra: representações do brasileiro 1870-

1920. São Paulo: Annablume, 1998. 

276 Ibid. p. 9.  
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A falta de dispositivos de governo da população pobre faz com que o discurso 

cientificista seja encarado a partir da relação já estabelecida: o Estado como centro da 

relação entre economia externa e interna. O cientificismo e o reconhecimento do habitante 

da hinterlândia brasileira não só não gera uma transformação na maneira do governar esta 

população como reforça a percepção da incapacidade desse habitante de ter um papel 

importante na reprodução endógena nacional. Enquanto os dispositivos de governo da 

população pobre passavam por transformações importantes em outros países, que 

desembocaria na emergência de dispositivos que compõem o welfare state, a falta deles 

no Brasil ia fazendo com que o Estado fosse tomado como único responsável da separação 

entre o “Brasil real” e o “Brasil ficcional”. É assim que importa entender que esse “Brasil 

real” não entra na discussão econômica. Pelo contrário, como já vimos, é pela autonomia 

da esfera econômica que a modificação deve se dar na população:  

 

O povo brasileiro não pertence ao número das nações inventivas; tem sido, 

como o português, organicamente incapaz de produzir por si. Tanto quanto se 

deve aos povos fracos aconselhar aos brasileiros das vantagens que lhes podem 

advir das lições das gentes anglo-germânicas, corrigindo as debilidades latinas. 

Tocando em fatos diretos, basta não esquecer que às gentes do norte tendo hoje 

a sua frente os ingleses e alemães, está reservado o papel histórico, já vinte 

vezes cumprido, de tonificar de sangue e idéias os povos latinos, célticos e 

ibéricos do Meio-Dia. Fechado o ciclo da antiguidade, decaído o Império 

Romano, às raças germânicas coube a herança e a tarefa de preparar a idade 

média, criar as nações e abrir a era moderna.277 
 

As diversas referências biológicas não são simples metáforas, e sim reproduzem as ideias 

do crítico literário sobre o papel das raças na evolução da nação. Povos organicamente 

incapazes de produzir por si não podem constituir versões similares às sociedades 

comerciais das “gentes do norte”. A intervenção do Estado deve ser primeira na própria 

população.  

Por isso, é interessante enxergar como esse instrumental teórico refletiu-se nos 

escritos puramente econômicos. No entanto, se encontrar textos dedicados 

exclusivamente à economia já é uma tarefa difícil para o historiador do período, escritos 

desse caráter de autores cientificistas é algo praticamente inexistente. Como Beviláqua 

escreve em um dos únicos exemplos dessa estirpe: “seria impróprio fazer referências a 

uma literatura econômica brasileira. Não é uma nebulosa em via de formação; é um 

                                                           

277 ROMERO, Silvio apud SCHNEIDER, Alberto Luiz. Sílvio Romero, Hermeneuta do Brasil. São Paulo: 
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mito”.278 Se, como já dissemos, a maioria dos textos econômicos do período são manuais 

dedicados à formação de alunos nas faculdades e, em sua grande maioria, limitavam-se a 

reproduzir as leis de produção e circulação clássicas, as tentativas mais elaboradas de se 

pensar a economia não levavam em consideração essa produção, discutindo antes com 

autores estrangeiros do que os “inexistentes” nacionais. Esse é o caso do livro Estudos de 

Direito e Economia Política de 1886, escrito por Clóvis Beviláqua. 

Beviláqua é tido por muitos como um dos integrantes da Escola do Recife. 

Escapando à polêmica sobre os quadros que compõe aquele movimento, o que nos 

interessa é sua subscrição às teses cientificistas que os seus componentes defendiam. 

Beviláqua encaixa-se perfeitamente neste perfil. Seguindo a mesma trajetória de Romero, 

enamorou-se das teses positivistas para depois considerá-las insuficientes e esposar o 

struggle for life spenceriano. Seu passado positivista fica óbvio nas diversas citações a 

Comte e Littré nos seus textos, mas a vertente spenceriana é claramente vislumbrada em 

sua interpretação sobre o que é a economia e os elementos que a compõem. 

A necessidade da criação de pequenas propriedades pode ser encontrada em suas 

teses, da mesma forma que nos reformistas monárquicos. É dessa maneira que denomina 

os grandes proprietários como “grandes parasitas” e que, para ele, sem amenizar os 

conflitos sobre a terra, não é possível equacionar a distribuição dos fatores de produção.279 

Mas duas características saltam aos olhos na leitura de Beviláqua. A primeira é o 

caráter apressado em que discorre sobre a importância da terra para o melhor 

aproveitamento econômico. Se ela ocupa a maior parte das preocupações de alguém como 

Rebouças, surge apenas na última página do artigo de Beviláqua sobre as leis naturais 

econômicas. Esse pouco destaque se torna fácil de compreender ao notarmos a segunda 

característica: o autor cearense não atribui à distribuição de terra o mesmo papel que o 

yankismo imaginava. A propriedade em Beviláqua não funciona como criadora da 

disposição comercial, mas sim é um fator de produção enredado nos conflitos inerentes à 

sociedade. Sua análise econômica toma como princípio primeiro a luta pela 

sobrevivência. Como ele escreve: “A luta é o elemento preponderante da sociedade 

humana, porque o fator principal de sua existência e desenvolvimento. Não é só luta pela 

vida, mas ainda luta pelo melhor lugar e luta pela dominação”.280 É a partir dessa luta, 

que ele se associa ao pensamento spenceriano sobre a não-intervenção do Estado, já que 

                                                           

278 BEVILÁQUA, Clovis. Estudos de direito e economia política. 2. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1902. 

p. xi. 

279 Ibid. pp. 52-53. 

280 Ibid. p. vi. 
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essa luta é parte da natureza humana e “jamais surgiu um direito que não fosse o 

reconhecimento de uma força”.281 Por isso, perfila-se à opinião de Spencer sobre as Poor 

Laws inglesas.282 

É dessa maneira que Beviláqua encara de forma cética as propostas de educação 

da população pobre como forma de progresso. Mesmo que defenda que os bons resultados 

da classe operária só acontecerão quando receber uma educação que lhe aclare o espírito 

e a prepare para seu ofício, esta não é a pedra de toque, já que, dentro do espírito de luta 

que permeia a sociedade, Beviláqua alerta para o fato de que uma população pobre 

educada não tem por si só a capacidade de gerar riquezas, mas sim de fazer as próprias 

classes desfavorecidas se conscientizarem de suas condições. A educação, nesse sentido, 

teria o sentido contrário do desejado.283 

A solução para a pauperização só pode então surgir do reconhecimento da luta 

como base da sociedade. O caminho que o autor encontra, que não se desvia dessa 

verdade, são as associações operárias. Ao se unirem, os operários ganhariam força em 

relação aos patrões e poderiam se estabelecer como uma força a ser reconhecida. 

As referências aos operários em todo o texto e pouca expressão deles no Brasil da 

época levanta um ponto interessante: a quase total ausência do contexto brasileiro neste 

trabalho. É isso que notam Pedro Dacanal e Alexandre Saes que, ao examinar a obra de 

Beviláqua, sentenciam que “exposição feita sob a luz de uma leitura oitocentista europeia 

sobre a própria história da Europa, que descuida da evolução histórica do trabalho nas 

realidades sociais dos países do continente americano, como o Brasil”.284 Essa é uma 

constatação bastante intrigante quando constatamos que, em seus trabalhos jurídicos, o 

autor busca em diversos momentos a comparação entre a Europa e o Brasil. Evandro 

Duarte argumenta que seus artigos tratando de criminalidade apresentavam                            

“uma consciência declarada da diversidade entre o fenômeno criminal que se passava em 

                                                           

281 Ibid. p. 47. 

282 “Na Inglaterra, em tempos não mui recentes, promulgou-se uma lei criando a taxa dos pobres. Salta aos 

olhos que os perigos originados por essa providência são maiores ainda do que os males que pretende evitar. 

Pensionar uma certa classe de indivíduos é habilitá-los a trabalhar por preço inferior aos mais que não 

gozam de favor idêntico, é fazer da mendicidade uma profissão, é sobrecarregar os que trabalham com a 

obrigação de alimentar não só os inválidos e os incapazes, mas também os indolentes e os especuladores”. 

BEVILÁQUA, Clovis. Estudos de direito e economia política. 2. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1902. p. 

32. 

283 Ibid. p. 35. 

284 DACANAL, Pedro Hoeper; SAES, Alexandre Macchione. As ideias jurídico-econômicas de Clóvis 

Beviláqua. In: Anais do XII Congresso Brasileiro de História Econômica, Niterói, ABPHE, 2017. p. 25. 
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território nacional e em outras plagas” e que “clima” e “raça” eram, de fato, dois fatores 

considerados pelo autor na aplicação deste modelo ao caso brasileiro”285, não ao exterior. 

Essa divisão entre o sujeito econômico “ideal” e as diversas máculas das “raças 

inferiores” fornece o grau da separação que o discurso cientificista causava entre a 

sociedade comercial e a realidade brasileira. Sujeito ideal na economia, sujeito real no 

direito. É por isso que podemos notar, nas duas últimas décadas do século XIX, como a 

imigração como solução da sociedade comercial transformou-se. Como notamos em 

autores como Tavares Bastos e outros, a imigração possuía a capacidade de atrair 

“pequenos proprietários”, portadores da atitude individualista necessária para a 

construção da sociedade comercial. Com a ascensão das teorias cientificistas, a pequena 

propriedade se tornou o chamariz para a vinda de estrangeiros e não sua finalidade. 

Assim, não é mais o trabalho na propriedade que gera o pensamento propício à sociedade 

comercial, mas a própria raça. 

O tratamento da população enquanto raça permitiu as reivindicações da gestão 

estatal sobre o problema.  Assim, se o Estado era visto como a membrana reguladora da 

relação entre a sociedade comercial interna e o comércio mundial, as teses cientificistas 

cada vez mais o identificavam como um ator essencial não só nessa mediação, mas na 

modificação da população. Exigia-se assim a sua atuação no processo imigratório e na 

transformação racial do povo brasileiro. A consequência disso é a retirada quase total da 

problemática do escravo e, posteriormente, do liberto da construção da sociedade 

comercial.  

Se observarmos as propostas oferecidas pelos reformistas monárquicos, o 

preconceito e a condescendência frente aos escravos são mitigados pelo questionamento 

sobre o que fazer quando fossem libertos. A proposta de reforma agrária que vimos no 

tópico anterior era uma das respostas, mas, cada vez mais frequente, a busca de imigrantes 

era aventada como a solução. 

Quando estudamos os discursos dos Congressos Agrícolas do final do século XIX 

e começo do século XX, percebemos como a vinda do imigrante fora transformada no 

ideário dos proprietários rurais. Ao associar a grande propriedade com o progresso do 

país, o Ministro da Agricultura, Cansansão de Sinimbú, reproduz a característica essencial 

de nosso liberalismo no período, que é a necessidade da produção de grande escala para 

                                                           

285 DUARTE, Evandro Charles Piza. Criminologia e Racismo: Introdução ao Processo de Recepção das 

Teorias Criminológicas no Brasil. 1998. 415 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências 

Jurídicas.Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. pp. 332-333. 
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o mercado externo como principal fator de progresso do país.286 Observando esse trecho, 

vemos como o imigrante não se conecta mais com o “yankismo” de Rebouças. Não é 

mais a sua ligação com a pequena propriedade que torna o imigrante uma peça essencial 

ao nosso capitalismo, mas as suas características raciais. A forma de distribuição da terra 

deve obedecer a produção, já que não possui a capacidade de alterar o que realmente 

importava, o perfil racial do lavrador. 

Azevedo destaca um sem número de trechos de políticos do período que apontam 

para a necessidade da importação de raças mais “trabalhadoras” para substituir o braço 

nacional.287Assim, se Santos declara que “idéias de Smith estavam sendo lembradas e 

citadas”288 nos debates sobre imigração, parece-nos exatamente o momento que uma das 

premissas básicas de Smith é reinterpretada pelo novo sentido de raça, já que é a partir da 

obra do autor escocês que Richard Whately se utilizou da economia como argumento 

central na guerra contra a escravidão289 , não sendo esse o caso no Brasil.  

Dessa forma, se a doutrina Smith-Whately, denominada assim por Peart e Levy,290 

seria um bastião contra a tese de pluralidade de raças, parece-nos mais claro que o 

discurso racial brasileiro tomou muito da provocação de Edward Wakefield, em 1835, em 

relação ao trabalho de Smith. Esse autor argumenta contra o liberal escocês ao associar a 

capacidade de troca ao desejo, que seria insaciável ao ser humano. Assim, para Smith, 

animais não trocam porque lhes falta a capacidade de argumentação e racionalidade 

envolvidos em uma troca. Por isso, todos os seres humanos possuem a insaciabilidade 

relacionada ao status social, algo que já estudamos no primeiro capítulo. Para Wakefield, 

os negros não trocam porque os seus desejos se resumem ao corpo nu, facilmente 

saciáveis e não precisam mais da troca a partir disso.291  

                                                           

286 “Graças ao patriotismo e à previdencia das Assembléas Provinciaes, tem sido o Governo armado de 

meios para a introducção de colonos destinados a supprir a falta de braços dos grandes estabelecimentos, 

não descurando igualmente da introducção daquelles que quizessem dedicar-se à pequena cultura.[…] O 

pequeno proprietario, em regra geral, é baldo de recursos, e, ao mesmo tempo, pelos labores da vida, não 

tendo cultivado o seu espirito, não póde, ou não tem aptidão para emprehender grandes melhoramentos e 

reformas”. Anais do Congresso Agricola, Rio De Janeiro, 1878. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, Ed. Fac-similar, 1988. p. 128. 

287 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites -

século XX. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993. p.116. 

288 SANTOS, Ivison Poleto. A Sociedade Promotora de Imigração e o financiamento público do serviço 

de imigração (1886-1895). 2008. 110 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 31. 

289 PEART, Sandra J.; LEVY, David M. Post-Ricardian British Economics, 1830–1870 in SAMUELS, 

W.; BIDDLE, J.; DAVIS, J. (Eds.). A companion to the History of Economic Thought. Blackwell: 

Blackwell Publishing, 2003. p. 131. 

290 Ibid. p. 131. 

291 “As necessidades de todo animal inferior são extremamente limitadas. Nenhum animal inferior quer 

mais do que comida e abrigo; a quantidade e o tipo de comida, e o tipo de abrigo, sendo sempre o mesmo 
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Se Wakefield se utilizara desse argumento para subsidiar a tese escravista, 

podemos ver a noção do desejo saciado ser utilizada em diversos momentos pelos 

imigrantistas brasileiros.292Assim, se Viotti já identificara a influência de Wakefield na 

promulgação da Lei de Terras em 1850 no Brasil,293 as teses do autor reverberavam não 

mais em relação ao escravo, porém ao liberto e à influência que a raça negra tivera no 

Brasil. 

Isso é decorrência do fato de que os dispositivos relacionados ao governo da 

população que foram surgindo na sociedade brasileira na segunda metade do século 

XIX tinham como centro de sua preocupação a escravidão. Seja para libertar o 

escravo ou para modificar o perfil racial através da imigração, as diferentes 

associações ou institutos não levavam em conta o liberto ou o branco pobre livre 

como objeto de governo. 

São por estas ideias vigentes que a percepção da imigração europeia como 

salvação da sociedade comercial pôde prosperar, apesar da grande influência do 

positivismo em nossas classes ilustradas. Isso pôde ocorrer porque, se o positivismo, 

de modo geral, é entendido como um ideário associado ao organicismo e uma visão 

totalizante da sociedade, sem o arsenal malthusiano e as aporias que causou no 

pensamento econômico, ele refletiu as bases da governamentalidade liberal no 

Brasil. 

 Em nossa perspectiva, é preciso analisar as denúncias do positivismo contra o 

liberalismo bacharelesco e o individualismo em excesso com certa desconfiança. Isso 

porque, se diversos autores enfatizam as diferenças entre o positivismo e o darwinismo 

social como duas correntes com poucas áreas de intersecção, recorremos a Laval e o seu 

diagnóstico do concorrencialismo do final do século XIX como um passo importante para 

                                                           

em relação a cada raça de animais. . . Os desejos do homem, ao contrário, são ilimitados”. PEART, Sandra 

J.; LEVY, David M, The Negro Science of Exchange: Classical Economics and Its Chicago Revival. In: 

COLANDER, David, PRASCH, Robert; SHETH, Falguni (eds). Race, Liberalism, and Economics.  Ann 

Arbor, MI: University of Michigan Press, 2004. p. 62. 

292 “Os trabalhadores livres agora estão pimpãos, porque eles já têm consciência da carestia de braços. 

Fora da lavoura eles ganham um dia para o resto da semana. E quando mes mo assim não fosse, eles querem 

vadiar na segunda-feira, pois no domingo passaram a noite no cateretê, e também querem vadiar no sábado 

porque é dia de Nossa Senhora. Os quatro dias da semana que restam, querem passar bem, fazer o cigarro 

no serviço e comer bem sossegados (...) qual, pois, a utilidade que poderão prestar ao lavrador, que está 

com os seus serviços atrasados?!”ALPSP, 1874 apud AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda  negra, 

medo branco:o negro no imaginário das elites - século XX. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993. p.111. 

293 COSTA, Emilia Viotti da. Da Monarquia a República: momentos decisivos. São Paulo: UNESP, 1999. 

p. 177. 
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compreendermos como essas teorias divergentes se relacionaram. Como destaca o francês 

“o quanto Spencer, por intermédio de Comte, fez da divisão fisiológica do trabalho uma 

das peças principais de sua ‘síntese filosófica’”.294 

A citação mostra a relação direta entre as duas vertentes, mas, mesmo que se possa 

perceber a comunicação entre os sistemas comteano e spenceriano em suas origens, a 

divisão fisiológica do trabalho terá menos importância em nosso país. Assim, notamos 

que o principal papel do positivismo no Brasil vem menos da visão orgânica da sociedade 

e mais da sua base saint-simoniana, que influenciou de forma marcante um grande 

número de pensadores franceses, inclusive Comte que, como secretário de Saint-Simon, 

foi um deles e, mesmo que tenha rompido com seu “mestre”, identificamos o saint-

simonismo como mais do que uma doutrina, e sim, uma disposição corrente no período.295 

Identificar a raiz saint-simoniana não é um exercício de busca das origens, mas é 

o que nos permite compreender o pano de fundo do próprio positivismo brasileiro e como 

ele reflete as transformações que viemos observando. Pudemos estudar até agora que a 

falta de dispositivos de governo da população pobre gerou a atenção na denúncia do 

Estado sem que se tivesse como contrapartida instituições capilarizadas que se 

relacionassem com esta população. Se os seus propositores divergiam sobre os seus 

sentidos e entre as vertentes de seus discípulos, Littré e Lafitte, a sua repercussão e sua 

importância se deram muito mais na vertente técnica de reflexão do Estado do que na 

visão organicista da sociedade. É essa característica do positivismo que permite sua 

ascendência dentro da matriz liberal, a despassionalização da política. 

Assim, mesmo admitindo o papel importante do positivismo em nosso meio, 

devemos alertar para algo que parece essencial e não foi compreendido: se a doutrina 

positivista foi o núcleo na redefinição do Estado nos primeiros anos da República, esta 

redefinição não se deu a partir de uma reconfiguração do papel da economia neste Estado. 

                                                           

294 DARDOT, P.; LAVAL, C. A Nova Razão do Mundo - Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. São Paulo: 

Boitempo, 2016. p. 50. 

295 Iggers detalha “O estatismo de seus seguidores, seu antirracionalismo, bem como suas concepções 

radicais de propriedade e de mulheres, não foram encontrados na obra de Saint-Simon, ainda que de certa 

forma fossem desenvolvimentos de certos conceitos ali encontrados. É de fato surpreendente quão pouco 

esses homens, que se consideravam meros discípulos, se referissem diretamente aos escritos de seu mestre. 

Com exceção de Nouveau Christianisme, o trabalho final publicado um mês antes da morte de Saint-Simon, 

suas obras dificilmente foram mencionadas e o número relativamente pequeno de conceitos retirados deles, 

particularmente aqueles relacionados à filosofia da história, aparecem de uma forma mais próxima daquela. 

dos primeiros escritos de Auguste Comte, enquanto ele era secretário de Saint-Simon. No entanto, de Saint-

Simon, os saint-simonianos herdaram a fé no planejamento e organização, o interesse na indústria e o fervor 

religioso em prol do bem-estar das massas”. IGGERS, George G. The Cult of Authority: The Political 

Philosophy of the Saint-Simonians, a Chapter in the Intellectual History of Totalitarianism. The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1958. p. 7. 
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O que queremos dizer é que o organicismo não penetrou no discurso econômico brasileiro 

enquanto nova relação entre Estado e sociedade. Isso porque, no Brasil, a tarefa não se 

dava na necessidade de “incorporar à sociedade moderna o proletariado espontaneamente 

surgido; substituir a fé demonstrável ao teologismo irrevogavelmente exausto”296, mas 

sim a constituição da própria “sociedade moderna”. Por isso mesmo, como nota Simão, a 

ligação tão presente entre industrialismo e positivismo não foi uma característica no 

Brasil.297 

Se tomarmos Pereira Barreto, um dos primeiros positivistas brasileiros, como 

exemplo, veremos como o cientificismo, peça essencial da doutrina positivista, esteve 

ligado à modernização da agricultura e não à construção de uma sociedade industrial. Era 

esse seu papel como redator-chefe na “Revista Agrícola”, criada pela Sociedade Pastoril 

e Agrícola em 1895.298 A construção da nação não passaria necessariamente pela 

incorporação do proletariado, mas pela mecanização e educação da agricultura, proposta 

muito semelhante à da Sociedade Auxiliadora, que continua associada às relações 

econômicas que a vocação agrária produziu. 

Parece-nos que, ao inserir-se dentro da crítica ao “asiatismo”, a doutrina 

positivista atua para criar uma maior autonomia para a esfera econômica, como ela se 

configura a partir da relação vocação agrária/construção da sociedade comercial, e não 

como princípio de uma nova relação. Isso porque o conceito de República Científica, 

esposada pelos positivistas, procura exatamente isolar o que percebem como esferas 

técnicas dos malefícios da política. Nesse sentido, é interessante observar a Constituição 

Castilhista implementada no Rio Grande do Sul em 1891 porque, nela, segundo Miguel 

Lemos, positivista ortodoxo, “os nossos princípios [...] prevaleceram o suficiente para 

                                                           

296 COMTE, Augusto. Apelo aos conservadores. Rio de Janeiro: Apostolado Pozitivista do Brasil, 1899, 

p. 126. 

297 “Nota-se como, no Brasil, o positivismo não estava atrelado à evolução das ciências e à 

industrialização, não há a esperada supervalorização das ciências positivas. Não se observa no país nada 

semelhante ao que ocorreu, por exemplo, nos EUA e na Inglaterra, onde o cientificismo estava atrelado ao 

imperativo da evolução industrial: representa fator de aprimoramento e desenvolvimento da pesquisa 

científica” In: SIMÃO, André Luciano. Modernização e Civilização em debate proposta(s) positivista(s), 

embate de ideias e ação política no Brasil ao final do século XIX. 2013. 283 f. Tese (Doutorado em 

Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

p. 71. 

298 FERRARO, Mário R. O papel da Revista Agrícola no processo de modernização da agricultura 

paulista, no final do século XIX. In: 10º Encontro Nacional De História da Mídia, Porto Alegre, 2015, 

Anais do 10º Encontro Nacional de História da Mídia, 2015. p.3. 
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tornar essa Constituição um código superior a todos quantos as revoluções modernas têm 

produzido”.299 

Se essa Constituição “atribuía praticamente todo o poder político ao Chefe do 

Executivo, estabelecendo a preeminência do Executivo sobre os outros poderes, 

“concentrando o poder de legislar, de maneira quase exclusiva, nas mãos do Presidente 

do Estado”300, cabia à Assembleia “fixar a receita e a despesa, bem como criar, aumentar 

ou suprimir impostos e taxas”.301 Como comenta Mozart Soares, a Assembleia e os 

conselhos, ao serem os senhores do orçamento, eram, na verdade, os senhores do 

governo.302 

Esse arranjo, que acabava por mitigar a ditadura castilhista, não proveio das forças 

contrárias ao Estado, mas sim da própria concepção de austeridade que o positivismo 

propagava ao considerar a economia como uma esfera autônoma, da qual o governo 

deveria se distanciar.  É assim que autores como Pedro Fonseca e Ana Luiza Backes 

demonstram que um pressuposto fundamental da teoria comtiana no Brasil foi o discurso 

de austeridade financeira. O governo só deveria intervir se não comprometesse a relação 

receita/despesa do Estado.303 

É a partir daí que autores como Milonakis e Fine podem associar a postura de 

Comte à autonomização da esfera econômica, contribuindo para a transformação da 

economia política em ciência econômica. Mesmo com a perspectiva historicista do 

positivismo, esses autores o posicionam no campo lógico na disputa de métodos ocorrida 

na virada do século dentro da comunidade acadêmica econômica. A separação paretiana 

das ciências sociais estaria intimamente ligada a essa visão positivista.304 

Por isso, é preciso compreender de forma correta como os escritos econômicos do 

período foram marcados por essa disputa intelectual na Europa chamada “Conflito dos 

Métodos” ou Methodenstreit. O positivismo não foi uma corrente alheia a esse debate e 

                                                           

299 LEMOS, Miguel [1897]. A Ditadura Republicana segundo Augusto Comte. Edição Comemorativa do 

Centenário da Morte de Augusto Comte. Porto Alegre: Escola Técnica de Parobé, 1957. p. 81. 

300 ESTIVALETE, Hélder Müller. A influência do positivismo comteano na constituição Rio-grandense 

de 1891. 2001. 118 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro de Ciências Jurídicas.Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis. p. 83. 

301 SOARES, Mozart Pereira. O Positivismo no Brasil. 200 anos de Augusto Comte. Porto Alegre: Age 

Editora / Editora da Universidade do Rio Grande do Sul, 1998. p. 161. 

302 Ibid.p. 161. 

303 BACKES, Ana Luiza. Fundamentos da Ordem Republicana: Repensando o Pacto Campos 

Sales. Brasília: Plenarium, 2006; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. Positivismo, trabalhismo, populismo: a 

ideologia das elites gaúchas. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 14, n.2, 1993; FONSECA, Pedro Cezar Dutra. 

Vargas: O Capitalismo em Construção. São Paulo: Brasiliense. 1989. 

304 MILONAKIS, Dimitris; FINE, Ben. From Political Economy to Economics. London: Routledge. 2009. 

p. 222. 
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os modos como sua vertente brasileira influenciou a formatação do Estado nacional é 

fruto direto das posições o qual a doutrina comtiana tomou nele. 

Como explica Louzek, a Methodenstreit é descrita correntemente como uma 

disputa nas últimas décadas do século XIX entre o método abstrato-dedutivo e o empírico-

indutivo nas ciências econômicas. Defendendo o primeiro, estaria Carl Menger, um dos 

pais da Escola Austríaca; e Gustav Schmoller, da Escola Histórica Alemã, se emparelhava 

com o segundo método.305 

A escola austríaca emergira com a publicação, em 1871, dos Princípios de 

Economia Política por Carl Menger. Um dos três trabalhos representantes da Revolução 

marginalista, a obra de Menger assumia um “indivíduo arquetípico”.306 Este tipo ideal e 

suas necessidades utilitaristas seriam a fundação da ciência econômica frente à escassez 

dos recursos que o mundo natural oferecia. A teoria marginalista, até hoje a base 

microeconômica da ciência mainstream, parte de um ser humano que não existe na vida 

real, o homo economicus, um sujeito sempre racional que avalia os custos de cada escolha. 

A “economia, neste contexto, apareceu como um sistema de necessidades, tomado como 

um agregado de desejos individuais, confrontado com a escassez dos meios (ambos 

animado e inanimado) com o qual cumpri-los”.307  

Muitos autores enxergam esse momento não como uma “revolução”, mas como 

um desenvolvimento natural da ciência econômica a partir das lições utilitaristas. Ela não 

teria nada de novo a apresentar nos fundamentos da economia, mas sim seria apenas uma 

formalização mais avançada da escolha entre prazeres e dores teorizada por pensadores 

como Bentham e Mill. Concordamos com Mirowski ao descartar essa versão.308 É 

importante para nossa tese perceber a transformação que a teoria marginalista imprimiu 

no discurso econômico. Pois, ao conceber um ser ideal, todo o campo econômico se torna 

lógico-dedutivo, um formato que não podia ser visualizado nos utilitaristas. É essa 

abstração que permite a Comte descartar a ciência econômica como uma matriz 

explicativa da sociedade e mantê-la como autônoma, permitindo que a raiz saint-

                                                           

305 LOUZEK, Marek. The battle of methods in economics. The classical Methodenstreit-Menger vs. 

Schmoller. American Journal of Economics and Sociology, v. 70, n. 2, Apr. 2011, p. 439. 

306 BERNSTEIN, Michael. Professionalizing Economics: The ‘marginalist revolution’ in historical 

context. San Diego: University of California, 2003. p. 9. 

307 LOUZEK, Marek. The battle of methods in economics. The classical Methodenstreit-Menger vs. 

Schmoller. American Journal of Economics and Sociology, v. 70, n. 2, Apr. 2011. p. 439. 

308 MIROWSKI, Philip. Physics and 'marginalist revolution'. Cambridge Journal of Economics, 
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simoniana do comtismo seja muito mais aproveitada na governamentalidade liberal 

brasileira do que o organicismo propriamente comtiano. 

É assim que o positivismo iria ser absorvido em nosso território e a relação Estado-

sociedade construída pela Escola Histórica Alemã, que embasa a teoria listiana de 

proteção à indústria infante, seria interditada por essa relação com o campo econômico 

que encampou todas as correntes nacionais no período. Como veremos, mesmo que atores 

brasileiros se utilizem várias vezes da retórica da Escola Alemã, o contexto e sentido 

serão bastante diferentes. 

Isso porque, mais do que o método empírico-dedutivo, a Escola Histórica Alemã, 

representada nos argumentos de Schmoller, construiu seus argumentos dentro de uma 

diferente relação entre Estado e indivíduo. Em seu livro Historicism and Organicism in 

Economics: The Evolution of Thought, Jacob Jan Krabbe traça o desenvolvimento do 

ideário dessa escola, mostrando como a própria ideia de Estado e sociedade de seus 

componentes se diferenciava do repertório clássico. Isso fica claro em seus primeiros 

integrantes: Roscher, Knies e Hildebrand. Contra a ideia de individualismo econômico, 

eles advogavam a ideia do Staatswirth, o Estado como líder do desenvolvimento, 

“reconstruindo a sociedade, se necessário”.309 A ideia do Estado se encontrava imbricada 

no próprio espírito da nação, sendo sua realização derivada do sentido hegeliano. Dessa 

forma, não podia ser compreendido como uma coleção de indivíduos economicamente 

racionais.  

Um dos maiores estudiosos da teoria de Friedrich List, o alemão Eugen Wendler, 

ressalta essa noção ao sentenciar que List “dá um novo significado ao resumo da 

identidade nacional de Hegel reformulando a relação entre o estado e a economia”.310 

Mais que uma simples teoria de intervenção do Estado, a teoria listiana é fundadora de 

“um singular conceito de Estado, no qual o estado não é apenas um garantidor da paz 

doméstica, mas também interage no plano econômico, social e ético da vida do 

cidadão”.311 

Temos que ter em mente essa noção de Estado da Escola Alemã quando 

percebemos as ramificações da Methodenstreit na economia. O ponto argumentado de 

que, no Conflito dos Métodos, Menger era muito mais “comtiano” do que o primeiro não 
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é pacífico na história do pensamento econômico.312 Leube argumenta que Schmoller e 

seus discípulos seguem os passos de Comte ao perceber a história como um estudo 

empírico da sociedade que permite generalizações.313 Nos parece um salto bastante 

grande a equiparação da teoria histórica de Schmoller com o positivismo. Como mostra 

Hansen, o próprio Schmoller rejeitara a visão histórica de Comte, Buckle e outros; que 

entendiam ser possível abstrair leis universais do desenvolvimento histórico a partir da 

observação.314 Afinal, a teoria histórica pode desaguar no instrumental listiano 

exatamente pela observação de que os desenvolvimentos históricos não são iguais, nem 

os instrumentos de promoção de crescimento deveriam ser.  

Como Larry Ray aponta, Comte acreditava que a ciência econômica era muito 

abstrata para gerar frutos na realidade.315 Uma consequência dessa abstração 

metodológica é que, em contraposição ao trabalho de Comte, economistas como 

Marshall, Cairnes e Keynes, nas primeiras décadas do século XX, procuraram definir de 

forma explícita a economia como uma ciência que tinha o que dizer sobre a sociedade.316 

Assim, se há dúvidas sobre o posicionamento do comtismo no desenrolar da 

ciência econômica, nos parece bastante óbvio que o positivismo brasileiro seguiu o 

mesmo direcionamento que permitiu a emergência da teoria mengeriana. Como já vimos, 

os diversos escritos positivistas no país reforçaram a ideia de uma economia que seguia 

princípios universais rígidos, nos quais não se podia interferir em vista de uma melhora 

social. O Estado interventor positivista possui uma raiz comum com o spencerianismo 

liberal no país, pois os dois encaram a economia como um setor a ser deixado livre, 

seguindo-se as suas regras naturais. A intervenção estatal não surge de uma nova relação 

entre Estado e sociedade através da economia porque esta é autônoma. Enquanto o 

discurso cientificista penetrara os diversos dispositivos de regulação dos pobres em outros 

países, no Brasil o positivismo é identificado de forma imediata com as Forças Armadas 

e associações de profissões liberais que formavam os ocupantes do Estado. Ao não 

possuir uma rede de intervenção de governo da população pobre, as posições cientificistas 
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316 SWEDEBERG, Richard. Economics and Sociology: redefining their boundaries: conversations with 

Economists and Sociologists. Princeton: Princeton University Press, 1990. p. 10. 



 

 

142 

 

ficaram isoladas nas entidades de ocupação do Estado. Mesmo que críticas ao Estado 

naquele momento, era o seu saneamento que era possível pensar. O pobre continuava 

como figura amorfa, sem capacidade de preencher espaço na concepção econômica. 

Enquanto em outros países, o pobre – mesmo que encarado de forma exógena – ia sendo 

absorvido pelos dispositivos de gestão dessa população, gerando novas práticas em seu 

interior de modo a ir criando uma abertura para que fosse inserido e reproduzido no 

discurso econômico. 

É a partir dessas posições que devemos interpretar o discurso de intervenção que 

os positivistas defendiam aqui. Atentemos para o fato de que essa posição revela que o 

comtismo continua preso a uma separação entre Estado e mercado. No positivismo, o 

Estado procura não regular e interferir em uma esfera que lhe é exterior. Dessa forma, 

não estabelece uma nova arte de governar, mas sim conecta-se com uma ideia de 

população já existente no momento. 

O professor de economia política da Faculdade de Direito de São Paulo entre 1896 

e 1914, Almeida Nogueira, permite compreender como as posições decorridas da 

Methodenstreit influenciaram esses escritos e foram absorvidas no discurso liberal 

brasileiro. Autores como Paul Hugon e Amaury Gremaud ressaltam a importância que o 

autor escocês Henry Dunning MacLeod teve no ensino econômico nacional e, 

principalmente, em Almeida Nogueira. Gremaud procura demonstrar como essa 

influência tinha como pressuposto uma atitude mais compreensiva com as intervenções 

do Estado na economia, o que poderia levar alguns leitores a interpretar um desvio da 

maneira como a governamentalidade liberal vem se construindo nesta tese.   

No entanto, se o escrito parece obedecer a uma visão organicista da sociedade, 

tendo como premissa a preeminência da sociedade sobre o indivíduo, ao observarmos 

com mais atenção a obra de McLeod e Almeida Nogueira, temos a impressão contrária. 

Assim, a obra dos dois será um indicativo bastante forte da influência do modelo lógico-

dedutivo retirada do “Conflito dos Métodos”. 

Precisamos primeiro estar atentos ao fato de que não é uma simples defesa da 

intervenção do Estado que gera o rompimento com a governamentalidade liberal, até 

porque a bibliografia atual sobre os próprios autores da economia liberal clássica diverge 

sobre até que ponto os grandes autores permitiram essa intervenção. Em nossa visão, o 

que importa é como o indivíduo é construído dentro desse discurso e, a partir disso, a sua 

relação com o Estado. Como Gremaud evidencia: “MacLeod adere à corrente ‘catalática’ 

voltada à análise dos problemas da circulação em oposição a ‘crematística’ que se voltava 
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aos problemas da produção da riqueza”.317 A catalaxia e sua noção de ordem espontânea 

é a pedra fundamental da teoria austríaca iniciada por Menger. Mais que isso, Stanley 

Jevons, autor de obra fundamental da teoria marginalista simultaneamente a Menger, 

credita a McLeod a introdução do termo economia em substituição à “economia 

política”.318 

Assim, mesmo que Nogueira entenda o Estado como sujeito importante na direção 

econômica, importa perceber que seus escritos mostram que cada vez mais “a Economia 

Política é definida como a “ciência que tem por objeto as leis que governam as relações 

das quantidades permutáveis”.319 É assim que o sujeito proprietário toma uma 

importância ainda mais preponderante já que “a questão da propriedade passa a ter uma 

importância ainda maior, dado que ela é o pressuposto para a troca, ao lado da liberdade 

para efetuar as transações”.320 

É a partir dessa filiação ao método lógico na ciência econômica que podemos 

perceber como se deram as defesas da diferença entre uma teoria universal e suas 

aplicações práticas no Brasil, que foram bastante divulgadas nas últimas décadas do 

século XIX. O estudo da recepção de McLeod e os escritos de Nogueira assumem uma 

dimensão maior ao notarmos que um dos mais ativos defensores dessa diferença no debate 

público brasileiro foi Luiz Rafael Vieira Souto, professor de economia política da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro. 

O exemplo de Vieira Souto nos parece importante porque, ao escrever no período 

em que as “ideias novas” estavam em plena efervescência, essa diferenciação entre a 

aplicação teórica e prática pareceriam um reflexo daquelas. Ao percebermos como ele 

enxerga a separação entre política e economia podemos entender melhor: 

 

À política caberia ensinar a governar, estabelecendo-se a melhor forma de 

manter-se a ordem, as finanças, a segurança e a justiça, à ciência econômica 

caberia “examinar até que limite as intervenções do governo poderão exercer 

influência favorável ou nociva aos interesses econômicos do país.321 
 

                                                           

317 Ibid. p. 155. 

318 ”Que eu saiba, Macleod é o reintrodutor do nome em época recente, mas parece que foi adotado também 
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economia política clássica no século XIX: a recepção das ideias de Henry Dunning MacLeod no Brasil. XI 
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Nota-se que se enquadra no quadro conceitual que viemos descrevendo. Assim, 

as últimas linhas da citação nos permitem compreender que os princípios da circulação 

continuam vigentes no professor e são somente os “obstáculos” que não permitem que os 

“princípios que a Economia Política estabelece abstratamente” se realizem. É por aí que 

compreendemos como Hugon pôde defender uma grande influência de McLeod em um 

personagem tão ligado à intervenção estatal como Vieira Souto.322 

A separação da economia como terreno da circulação e o protecionismo adotado 

pelo professor carioca nos leva a compreender melhor como a ligação entre a autonomia 

da economia e a pretensa adesão aos ensinamentos listianos funcionaram nos líderes 

positivistas daquela época e suas relações com a austeridade, o agrarismo e a 

industrialização. 

Backes aponta a importância do apoio de líderes industrialistas com raízes no 

positivismo como Alcindo Guanabara e Serzedello Correa à política de saneamento das 

finanças governamentais de Campos Sales para conquistar a confiança dos investidores 

estrangeiros.323 Não se pode interpretar esse apoio como uma simples manobra tática, em 

que os políticos citados deixassem suas preferências de lado por um momento para em 

seguida retomá-las, e sim parte essencial do próprio discurso desses políticos.  

Há, com isso, uma distinção essencial entre o positivismo europeu relacionado ao 

proletariado e o positivismo na sua versão brasileira. Ao manter o campo econômico 

como externo ao conhecimento do Estado, a esfera econômica pode manter-se paralela a 

um Estado interventor. No Brasil, isso significou exatamente o reforço da vocação 

agrária. Com a separação das relações comerciais externas e a construção interna da 

sociedade, essa gestão “dupla” podia ser aplicada sem nenhuma contradição no discurso. 

Pois, ao estabelecer a primazia do orçamento e do abatimento das dívidas públicas como 

critério fundamental do governo técnico, o positivismo não pôde fugir dos argumentos 

sobre a vocação agrária, já que é através dela que o equilíbrio orçamentário podia ser 

atingido.  

É assim que Pereira Barreto não é o único positivista a ter uma íntima relação com 

o desenvolvimento da agricultura, mas sim diversos dos seguidores da corrente tiveram 

participação nas estruturas governamentais relacionadas ao desenvolvimento da 
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agricultura.324 Por isso, a opinião dos positivistas ortodoxos nos parece menos importante 

do que os diversos aspectos que a absorção de preceitos da filosofia comtiana revela sobre 

a governamentalidade liberal. Ortodoxos como Miguel Lemos e Teixeira Mendes eram 

contrários às políticas imigrantistas estatais e acreditavam na incorporação do liberto na 

sociedade produtiva brasileira. Já Pereira Barreto — no livro Soluções positivas da 

política brasileira (1880) — defendeu a iniciativa do governo por um movimento de 

imigração europeia atendendo às necessidades da lavoura cafeeira e da criação de política 

de estímulo à produção do pequeno agricultor.325 

Isso porque, se os ortodoxos compreendiam a necessidade de se incorporar os 

libertos à sociedade produtiva através de medidas do Estado, a própria concepção de raça 

que herdaram de Comte abria espaço para que o positivismo heterodoxo de Barreto 

defendesse a imigração subvencionada. Os positivistas, como explica Alonso, 

“hierarquizavam os grupos étnicos conforme funções sociais [...] A hierarquia entre elas 

dependeria de “especializações adquiridas ao longo do desenvolvimento social, não 

havendo superioridade biológica absoluta”.326 Se “isso não denota inaptidão social e 

intelectual intrínseca”327, permitiu a conexão entre a versão saint-simoniana e o caráter 

spenceriano da população que emergira. 

É a partir daí que devemos interpretar o fracasso do positivismo ortodoxo na 

incorporação do liberto. Isso fica óbvio a partir dos seus próprios escritos, demonstrando 

que a concepção da necessidade da construção da sociedade comercial não lhes escapara. 

Ribeiro explica bem ao mostrar que Lemos “considerava que a gênese social do 

proletariado brasileiro, proveniente da situação escrava ou imigratória, o diferenciava do 

proletariado ocidental, pela fragmentação racial dos trabalhadores”.328 O papel primeiro 

na sociedade brasileira deveria se referir à própria construção da sociedade comercial, 

contrariamente à tarefa do positivismo europeu, “cuja conversão arrastará 
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necessariamente a aceitação popular do positivismo. Na Europa do ocidente é o contrário: 

aí, é o proletariado que há de determinar a regeneração total”.329 

Como já notamos no começo desse tópico, a falta do proletariado desloca o 

próprio sentido do positivismo para a construção da sociedade moderna. É assim que 

vemos que mesmo louvando o iberismo organicista contra o Estado liberal, a 

incorporação do liberto à sociedade comercial se dava através de uma matriz muito 

próxima defendida pelo yankismo que estudamos.330 

É assim que a cultura ibérica de Aníbal Falcão será muito mais um passo para a 

denúncia do Estado do que uma inversão real no sentido de como ele seria concebido. Se 

nosso iberismo “1º faz a cultura moral dominar a atividade industrial; 2º faz a síntese 

poética dominar a especialização científica; 3º faz a centralização das ditaduras reais 

dominarem a dispersão democrática”331, o que foi absorvido como denúncia do Estado 

positivista seria o final da série de conquistas e dominações a partir da instauração do 

governo técnico como expressa Lemos.332 

Isso sem conseguir uma nova articulação entre Estado e sociedade, como fora o 

caso europeu. Partindo da maneira como a população passara a ser concebida, o 

positivismo brasileiro, ao estar conectado à ideia de construção da sociedade comercial, 

parte integral da governamentalidade nacional, contribuiu para tornar mais acentuada a 

defesa da autonomia da esfera econômica sem que ela estivesse calcada em uma maneira 

inédita de gerir a população. Com isso, o saint-simonianismo (a ideia de um governo 

técnico) foi o seu maior legado. 
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2.4 Vocação agrária, moeda e o “homem esquecido” 

 

Seguindo a concepção técnica saint-simoniana e o deslocamento do sentido de 

progresso para a raça, é interessante nos atentarmos para o debate sobre a moeda no final 

do século XIX. É a partir dele que podemos ter uma visão mais clara do que viemos 

defendendo até aqui. Isso porque poderemos perceber que, se a ideia de moeda não se 

modifica, as teses cientificistas funcionam como ampliadoras de algo já dado, mantendo 

a ideia do mercado como regulador social como um ideal a ser atingido. Enquanto setores 

de ocupação do Estado esposavam teses que tinham como centro como o positivismo, a 

falta de dispositivos políticos de gestão da população pobre não permitia que os 

defensores de projetos como a industrialização a conectassem com um modelo de 

crescimento endógeno. 

Esse debate ganha destaque com o Encilhamento. Encilhamento é o termo 

conhecido para a crise financeira que assolou o Brasil na virada da Monarquia para a 

República. Estourando durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ela se 

caracterizou por uma grande euforia especulativa, principalmente na Bolsa de Valores do 

Rio de Janeiro. Boa parte da historiografia interpreta o aumento da emissão monetária 

dos governos do período como o principal fator para o seu início.  

Parece-nos um erro procurar, nos discursos do período, precursores de concepções 

econômicas posteriores. É isso que faz Pedro Fonseca ao estudar os antecedentes do 

desenvolvimentismo e apontar quatro correntes: nacionalismo, industrialismo, 

positivismo e o papelismo. O autor deixa claro que o desenvolvimentismo só se tornou 

possível quando as premissas dessas quatro correntes se entrelaçam em um todo coerente. 

Em nossa visão, não basta essa “simples junção”, mas a transformação da 

governamentalidade, algo que detalharemos no terceiro capítulo.333  

Essa busca de precursores, principalmente nos personagens papelistas, faz-nos 

atentar para o perigo em se cair no erro de confundir intervenções governamentais na 

política econômica com a intervenção governamental em relação a reprodução endógena. 

Temos que apontar que muitos autores confundem esses dois momentos e, buscando 

antecessores para a intervenção planejada, encontram-nos em todos os locais e tempos, 

sendo os papelistas um bom exemplo disso. 
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Sem compreender como a diferença de objetos entre o discurso econômico e a 

ideia de transformação do Estado distanciaram as duas esferas no período, acaba-se por 

transformar intervenções pontuais, ligadas a discursos políticos feitos de “improviso”, 

tornarem-se indícios de um proto-desenvolvimentismo ou proto-keynesianismo.  

O maior exemplo desse tipo de desconexão é o papelista Ruy Barbosa e seu 

“proto-desenvolvimentismo”. Como ministro do “Encilhamento” e o consequente início 

de industrialização que este teria gerado, procura-se fazer as conexões entre seu 

papelismo e uma política industrial consciente e proto-desenvolvimentista. 

Ora, seja em seu papelismo, nacionalismo ou industrialismo, o político baiano deu 

diversas mostras de sua falta de coerência em relação a um verdadeiro planejamento 

estatal. A implementação de sua política econômica, que resultou no Encilhamento, é a 

maior mostra disso, tendo gigantescas voltas e reviravoltas entre conversibilidade e 

inconversibilidade da moeda e unicidade e pluralidade da emissão. Pode-se buscar em 

seu pronunciamento para industriais da época, a gênese da intervenção 

planejada.334Contudo, em diversos outros momentos, o mesmo autor se contradiz e busca 

compor com uma visão mais próxima do metalismo, justificando as políticas de crédito 

do Encilhamento não pela necessidade endógena, mas pela situação revolucionária que o 

país estava vivendo. Nícia Luz, em sua obra seminal sobre o debate da industrialização 

brasileira, profere seu veredicto sobre o político: “De pensamento fundamentalmente 

liberal, Rui Barbosa não era um industrialista, nem um protecionista [...] ele se declara, 

no parlamento imperial ‘intransigentemente hostil’ a qualquer proteção à indústria”.335 

No trecho em nota, pode-se ver como o debate sobre a vocação da nação não 

consegue se conjugar à articulação endógena da economia. Temos o que seria um dos 

grandes exemplos de pensamento econômico heterodoxo no Brasil – Ruy Barbosa —  

estabelecendo que o orçamento não se conecta com esta noção, a não ser para restringi-

la. É nesse sentido que podemos compreender o posicionamento de grande parte dos 

industrialistas elegendo a opção austera, onde o Estado, antes de tudo, deve obedecer às 

bases da saúde fiscal.   

                                                           

334 “Não pouca vantagem haverá em passarmos da condição de país exclusivamente consumidor, em 

matéria industrial, para a de país também produtor. O nosso grande erro tem sido aplicar ao Estado, o 

sistema em geral seguido pelos nossos ricos agrícolas: produzir muito café. Tratar exclusivamente do café, 

ainda que hajam de comprar tudo o mais, inclusive os gêneros de primeira necessidade, que eles mesmos 

facilmente poderiam produzir”. BARBOSA, Rui. Relatório do ministro da fazenda. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação e Saúde, 1891. (Obras Completas de Rui Barbosa), v. XVIII, tomo II). p. 129. 

335 LUZ, Nícia Vilela. A luta pela industrialização do Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1961. p. 169. 
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Era essa a grande questão sobre a circulação no Brasil e ela é que determinava os 

termos do debate. Por isso, é interessante notar não só que Joaquim Murtinho, visto como 

o grande expoente do metalismo do final do século e defensor da austeridade, utilizou-se 

de argumentos papelistas, baseado na Real Bills Doctrine, quando lhe pareceu 

conveniente, mas que todo a conceituação relacionada à moeda se deu naqueles termos. 

Muito menos que uma falta de rigidez teórica ou distorção classista, a moeda deveria 

refletir os elementos que vimos serem imbricados em sua formação nos debates da metade 

do século XIX. 

Por isso que, se Murtinho podia usar a carta papelista em determinado momento, 

era porque, no final, o atrelamento da moeda devia se dar pelo próprio destino da 

produção brasileira. Assim, a Real Bills Doctrine era, em sua visão, uma doutrina correta 

desde que lastreasse a produção agrícola, já que a indústria não passaria de uma 

empreitada artificial.336 A vocação define a teoria. É anterior a ela. 

Nota-se aí como a própria concepção da moeda que vimos ser construída na 

metade do século XIX transforma o debate sobre o crédito, embaralhando as concepções 

de ortodoxia e heterodoxia, pois os argumentos que vemos normalmente se encadear na 

teoria econômica clássica não possuem o mesmo emparelhamento quando o próprio 

campo se modifica. Vemos industrialistas austeros, alguns papelistas defendendo a 

indústria e outros, a vocação agrária.  Metalistas que não cumprem o próprio papel ao se 

aproximarem da Real Bills Doctrine e a teoria quantitativista da moeda, muitas vezes, 

embasando a própria expansão do crédito.337  

Mas se o Encilhamento nos mostra concepções muito parecidas sobre a moeda 

que estudamos anteriormente, seu desfecho nos permite compreender como a ideia do 

governo científico e o deslocamento da ideia do progresso para a própria população 

permitiram transformações no discurso da gestão monetária. Lembremos que a moeda, 

enquanto cristalização de um discurso econômico que tinha o câmbio como fator central 

na articulação entre o padrão-ouro (como fator externo) e a articulação entre natureza e 

construção da sociedade comercial (fator interno), permitira que a economia enquanto 

esfera técnica naturalizasse as idiossincrasias do liberalismo brasileiro. É assim que essa 

                                                           

336 MURTINHO, Joaquim. Ideias econômicas de Joaquim Murtinho. Brasília: Senado Federal, 1980. p. 

39.  

337 Muitos autores atribuem essa confusão à falta de rigor teórico da nossa discussão econômica. Seja pela 

falta de institucionalização ou pela imitação superficial de teorias europeias ou como simples elemento de 

retórica, o debate econômico seria uma cortina de fumaça a esconder os reais interesses das classes 

dominantes. Já demonstramos como isso não se aplica na situação. 
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própria consolidação permitira as transformações e a transferência da construção da 

sociedade comercial pelo progresso material para a cultura. É dessa forma que podemos 

perceber diferenças muitas vezes ignoradas nesse segundo grande debate sobre a moeda 

no Brasil. Se as primeiras discussões formaram a própria moeda, esta se encontra em um 

momento diverso, em que a ideia da produção era atravessada pelo discurso científico 

que fizera emergir novas ideias que modificaram a relação natureza/população/produção. 

O debate sobre a circulação refletira essa nova atmosfera.  

Já tivemos oportunidade de discorrer sobre como a relação dos positivistas com a 

esfera econômica permitiu que esse apoio à austeridade fosse uma consequência natural 

de suas disposições. Mas esta unanimidade frente ao enxugamento monetário é 

interessante para nos situarmos nesse debate, pois demonstra que a circulação da moeda 

enquanto autônoma é respeitada por todos os componentes da disputa.  

É por isso que nos parece mais importante saber como o Encilhamento foi 

incorporado como uma ameaça potencial do que suas consequências materiais. Mais do 

que um arsenal para os adversários políticos de Rui Barbosa, a crise do Encilhamento 

passou a ser mobilizada a todo instante na República Velha como sinônimo da 

apropriação do Estado por espíritos aproveitadores. Dessa forma, não só se tornara o 

símbolo do iberismo que as correntes científicas procuravam eliminar, mas a absorção 

dessa noção de “espírito ibérico” na própria esfera econômica. Leopoldo de Bulhões, 

ministro da Fazenda de Rodrigues Alves (1902-1906), ortodoxo e positivista declarado, 

demonstra como o fracasso do Encilhamento fora mobilizado: 

 

A política econômica reinante pretende desenvolver no país as mais variadas 

indústrias sem lavouras e sem capitais, com o auxílio do papel-moeda, das 

tarifas proibitivas e do câmbio baixo, que, desde 1896 vão tornando a vida 

insuportável e preparando a crise social em favor dos poucos milionários, que 

não fixarão a fortunas aos descendentes, porque é sempre verdadeiro o 

provérbio: pai banqueiro, filho doutor, neto pescador.338 
 

O trecho demonstra como não é mais uma simples dúvida em relação à 

universalidade da teoria econômica, mas sim a utilização de políticas econômicas 

heterodoxas para o enriquecimento dos “poucos milionários”. É a heterodoxia 

funcionando como arma dos incompetentes. Isso é claro no pronunciamento do maior 

                                                           

338 BULHÕES, Leopoldo de apud SANTOS, Michael Luiz dos. Leopoldo de Bulhões: um financista da 

Primeira República. 2005. 115 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Instituto de Economia. 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  
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inimigo do Encilhamento, Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda no governo Campos 

Sales. 

A nossa organização industrial tem seguido nestes últimos tempos uma 

marcha anômala, irregular e profundamente viciosa. Duas grandes causas 

têm contribuído para esse resultado: uma compreensão falsa do patriotismo e 

uma pletora não menos falsa de capitais.339 
 

Percebe-se uma novidade em relação à construção da sociedade comercial dentro 

do discurso econômico. Se o cientificismo permitiu que o próprio Estado fosse visto como 

irradiador do iberismo, a partir das interdições que a construção da nação gerou no 

discurso econômico, as próprias teorias heterodoxas passam cada vez mais a serem 

descritas não como fruto de desinformação, mas como um instrumento dessa 

“privatização do Estado”. Há uma transformação essencial nesse discurso. A ideia do 

Estado patrimonialista, que viemos chamando de iberismo, de acordo com alguns 

diagnósticos da época, deixa de ter como contraponto uma sociedade passiva, a qual deve 

ser transformada, e emerge a noção de uma coalizão pronta para reagir à retirada de seus 

privilégios. A arma dessa coalizão seria exatamente a teoria heterodoxa. Nesse sentido, 

Murtinho conecta as tentativas de se desviar da teoria ortodoxa da moeda como um 

esforço “pseudopatriótico” que não leva em conta as condições da população nativa.340 

Esse alerta para os perigos da dominação política do discurso econômico faz 

ascender uma figura que pouco aparecera nos debates sobre moeda até o momento: o 

consumidor. Murtinho e colegas de igual opinião passam cada vez mais a mobilizar o 

consumidor como o prejudicado inadvertido pelas políticas ruinosas do governo nacional: 

“Todo consumidor é, pois, lesado, e a diferença entre o que ele paga pelos objetos nesse 

regime e o preço que pagaria num regime livre representa um imposto que lhe é arrancado 

para manutenção daquelas indústrias”.341 Fica óbvio que essas políticas eram o desvio da 

vocação agrícola e a tentativa de criar indústrias no nosso país.342  

Dessa concepção, surge a dicotomia que iria dominar boa parte dos debates do fim 

do século XIX e início do século XX. A divisão entre indústrias naturais e indústrias 

artificiais: 

 

                                                           

339 MURTINHO, Joaquim apud ABREU, Cristiano Addário de. A disputa monetária na primeira 

república (1890-1906). Entre papelistas e metalistas: a moeda como projeção e resultado do real. 

Dissertação (Mestrado em História Econômica) – FFLCH/USP, São Paulo. 2014. p. 91. 

340 Ibid. p. 144. 

341 Ibid. p. 186. 

342 MURTINHO, Joaquim. Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1897. p. XVI. 
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Indústrias naturais versus indústrias artificiais: O custo de produção nessas 

indústrias, sendo muito alto em relação aos produtos que vêm do exterior, 

eleva, por meio de taxas ultra-protecionistas nas tarifas da Alfândega, o preço 

dos produtos estrangeiros, criando assim um mercado falso, em que os 

produtos internos vencem na concorrência os produtos do exterior. 343 

 

Esta nova conceituação não é só uma derivação da vocação agrícola, e sim a sua 

articulação com a ideia da captura do Estado e a nova figura do consumidor. Percebe-se 

uma relação interessante nesse liberalismo. Pois, se a princípio, as teses de Murtinho 

parecem exatamente iguais às suas congêneres estrangeiras na defesa do consumidor e da 

incapacidade do Estado (mesmo com boas intenções), essa defesa do consumidor está 

intrinsicamente ligada não só à vocação agrária, mas a própria incapacidade desse 

consumidor se igualar ao espírito norte-americano e europeu.344   

É por isso que temos que sempre precisar determinados trechos pinçados a título 

de enquadrar um pensador em determinada categoria. Diversos discursos e escritos de 

Murtinho são utilizados para demonstrar a sua reprodução fiel do liberalismo clássico. 

Um trecho como o abaixo, por exemplo, parece um trecho retirado diretamente de um 

livro de Hayek.345 

[...]o capital não precisa de guia, nem de mentor governamental para chegar ao 

ponto em que elle encontra maior renda, determinando assim a industria que 

convém fundar. Nenhum governo, por mais sabio, mais poderoso e mais 

patriotico que seja, pode substituir á acção dos milhares de homens de 

negocios, que impellidos pela grande força do interesse individual, 

esclarecidos por longos anos de pratica, dividem a solução de um problema 

destes em milhares de problemas parciaes, a que cada um póde, pela 

competencia adquirida, pelo estudo e experiencia de muitos annos em uma 

esphera determinada, dar a melhor solução possivel.346 
 

 Mas deve-se notar que, se Murtinho aponta a conjunção da ação individual como 

base para a política econômica, é somente para apontar qual o resultado desta ação: a 

atividade agrícola. E é aí que a esfera natural se replica na própria necessidade de não se 

desviar do caminho agrícola. Assim, os “milhares de homens de negócios” possuem um 

caminho já traçado. Se lhes for permitida a liberdade e não se oferecerem nenhuma ilusão 

artificial, o seu caminho será seguir a vocação agrícola, que melhores resultados trarão à 

                                                           

343 MURTINHO, Joaquim. Ideias econômicas de Joaquim Murtinho. Brasília: Senado Federal, 1980. p. 

185. 

344 “Não podemos, como muitos aspiram tomar os Estados Unidos da America do Norte como typo para 

nosso desenvolvimento industrial, porque não temos as aptidões superiores de sua raça, força que representa 

o papel principal no progresso industrial desse grande paiz.” MURTINHO, Joaquim. Relatório apresentado 

ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1897. p. 

XVIII. 

345 Ibid. p. XVII. 

346 Ibid. p. XVII. 
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nação como um todo. A incapacidade, enquanto população, do brasileiro não lhe permite 

ultrapassar essa vocação.  

Do mesmo jeito que não se pode equacionar o discurso de Murtinho com o 

liberalismo clássico, deve-se tomar cuidado ao tomá-lo como um simples reprodutor do 

darwinismo social que imperava nas teses econômicas de boa parte do mundo no período. 

Por isso que, se suas propostas parecem ser uma simples absorção do darwinismo reinante 

do período, parece-nos interessante apontar como esse arsenal foi muitas vezes utilizado 

nos Estados Unidos para demonstrar que não é a importação do discurso e sua fidelidade 

ao original que interessam, mas sim como é absorvido dentro de uma matriz discursiva.  

Ao estudarmos a corrente cientificista, pudemos notar que Hofstadter - em seu 

estudo sobre a recepção do darwinismo em território norte-americano - conectou-o 

diretamente com o individualismo presente em suas classes médias “empreendedoras”. 

Mas isso não significou a solidificação desse formato naquele país. Em seu estudo sobre 

os progressistas do início do século XX nos Estados Unidos, Thomas Leonard indica que 

o “pensamento evolucionário era a pedra fundamental científica da reforma econômica 

americana e uma fonte vital de idéias e apoio conceitual”.347 Se essa é uma semelhança 

entre o pensamento econômico do Brasil e dos Estados Unidos no começo do século 

passado, percebe-se uma diferença abissal entre como esse discurso se imbricara com o 

pensamento econômico.348 

Parece-nos interessante recorrer a esse exemplo, já que, a semelhança dos países 

(ex-colônias e ricos em recursos naturais) nos permite perceber como foi possível a 

tomada de caminhos tão diferentes em relação à ligação do discurso evolucionista com a 

economia.  

Se o darwinismo pôde gerar otimismo em nossos vizinhos do norte, não foi 

diferente aqui, entretanto a visão de uma sociedade melhor no Brasil passava pela 

construção da sociedade comercial para a modificação do caráter da população, sem 

intervenção direta na esfera econômica. O que muitas vezes foi interpretado como uma 

decorrência natural da absorção das teorias evolucionistas pode ser disputado a partir da 

                                                           

347 LEONARD, Thomas C. Illiberal Reformers: Race, Eugenics, and American Economics in the 

Progressive Era. Princeton: Princeton University Press, 2016. p. 89. 

348 “Poderia licenciar, é claro, argumentos que explicassem e justificassem o status quo econômico como 

a sobrevivência do mais forte, o chamado darwininismo social Mas o pensamento evolucionário não foi 

menos útil para os reformadores econômicos, que encontraram justificativa para o otimismo em vez do 

pessimismo, para a intervenção que fatalismo, por um governo vigoroso em vez de fraco, e por progresso 

em vez de letargia. Evolução, como Irving Fisher insistiu em National Vitality, não ensinou um "credo 

fatalista". A evolução, ao contrário, despertou o mundo para‘o fato de sua própria improvisação’”. Ibid. p. 

89. 
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forma como elas foram absorvidas dentro da própria ciência econômica pelos norte-

americanos, permitindo a emergência de uma teoria econômica progressista, ao contrário 

do Brasil. É assim que uma teoria que nos parece somente reforçar o status quo liberal foi 

utilizada como aparato conceitual de intervenção econômica naquele país.349 

Assim, se Leonard pôde associar as medidas progressistas de caráter cientificista 

com a rápida industrialização sofrida nos Estados Unidos no último quartel do século 

XIX, o autor não deixa de considerar importante que os economistas engajados nesta 

missão possuíam um background comunitário e ligado às associações evangélicas de 

ajuda aos desafortunados.350 Porém, esse “sentido comunitário” não nos interessa como 

biografia, mas como ele pôde ser transferido para instituições que já tinham o auxílio aos 

pobres como sua missão, fora de um caráter religioso. Assim, não é o sentido missionário 

dessas pessoas que cria o sentido progressista do cientificismo nos Estados Unidos, mas 

sim a existência de dispositivos de governo da população que permitem que eles insiram 

novas ideias a partir de um élan missionário. Um exemplo é a American Association for 

Labor Legislation, criada em 1905 com o objetivo de estudar as condições do trabalho e 

sugerir leis referentes à melhoria de condições. A concepção progressista identificada por 

Leonard só era possível porque o ideário cientificista conectava-se aos diversos aparatos 

de governo da população pobre existentes no país, que já a tomava como ponto de 

preocupação. 

Vimos que o darwinismo de Murtinho não possuía esse imbricamento entre 

economia e Estado que podemos observar nos darwinistas norte-americanos do período. 

Era sim resultado das próprias modificações que o liberalismo sofreu em nosso país. Não 

era uma arma explícita das classes dominantes ou importação de um discurso vazio, mas 

emergiu como alternativa de progresso pela própria interdição que a moeda, conectada 

aos diversos elementos que discorremos sobre a moeda anteriormente, produziu. 

Resultado da ideia saint-simoniana de governo técnico, combinada à falta do arsenal 

malthusiano.  

Como consequência, Murilo De Carvalho, do ponto de vista do progresso da 

cidadania, afirma que a única alteração importante que houve nesse período no Brasil foi 

a abolição da escravidão, em 1888.351 A maior consequência desta diferença é que 

                                                           

349 Ibid. p. 94. 

350 LEONARD, Thomas C. Illiberal Reformers: Race, Eugenics, and American Economics in the 

Progressive Era. Princeton: Princeton University Press, 2016. p. 21. 

351 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. p. 17. 
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enquanto as práticas de cuidado e regulação são distribuídas entre esses diversos 

dispositivos nos países europeus e norte-americano, a responsabilidade pelo trato dessa 

população continua concentrada no Estado no Brasil. E não no sentido de que ele cresce 

para cuidar dessa demanda, mas sim que os supostos defeitos e incapacidades dessa 

população são tomados como responsabilidade do Estado e de sua história. Enquanto os 

discursos racistas são uma constante também no resto do mundo, eles conseguem operar 

como complemento do discurso econômico liberal, como explicações possíveis para os 

miseráveis que não se adequam à sociedade comercial. Aqui, o racismo opera dentro do 

discurso: como núcleo de explicação sobre o atraso econômico nacional. 

É por isso que todo o debate monetário desse período acaba por ser referido à 

própria história do país. Murtinho é o exemplo mais completo dessa situação. Sua 

ortodoxia se ampara não só nos pressupostos da teoria econômica, mas no caráter da 

população brasileira. Como vimos, a base da teoria das indústrias artificiais acaba por ser 

a própria raça. É assim que precisamos compreender que o debate sobre o excesso 

emissionário não carregava apenas as teses sobre a necessidade de aumento da circulação, 

mas sim, possuía em seu núcleo, a própria incapacidade da construção da sociedade 

comercial no nosso país atravessado pelas teses cientificistas. 

A melhor maneira de observarmos como decorreram essas modificações são os 

debates do começo do século XX sobre a produção cafeeira e os pedidos de intervenção 

do Estado nela, de modo a garantir a viabilidade econômica de sua produção. Isso porque, 

ao contrário das intervenções pontuais, a defesa do café se tornou uma política de Estado 

bastante presente por um período de tempo bastante longo.352 

O que podemos observar é que a intervenção estatal era percebida nesse caso como 

um reforço da ortodoxia e não o seu contrário. A ortodoxia aqui não entendida em seu 

contexto global como o metalismo estrito, a busca do padrão-ouro a qualquer preço, e sim 

na sua vertente brasileira, como vocação agrária e suas conexões com o livre-comércio.  

A historiografia sobre o “Convênio de Taubaté” e a intervenção do Estado na 

República Velha concentra-se na discussão sobre a capacidade da elite cafeeira em 

universalizar seus interesses. A intervenção no mercado cafeeiro pelo governo seria uma 

necessidade de um determinado grupo e não algo proveniente do interesse nacional. Dessa 

forma, a discussão gira em torno de quem seriam os interessados e qual seus interesses: 

                                                           

352 OLIVEIRA, Elizabete Rodrigues. A Intervenção do Estado na Economia Cafeeira na Primeira 

República: as relações entre o setor público e o setor privado. São Paulo. 1995. Dissertação (Mestrado em 

Administração Pública) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação  

Getúlio Vargas, São Paulo. p. 3. 
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se a elite cafeeira pode ser considerada um bloco hegemônico ou frações com diferentes 

interesses. Se as políticas econômicas de Murtinho e Bulhões teriam contrariado esta elite 

ou, pelo contrário, ido de encontro à necessidade de agradar os credores internacionais 

em um momento que o capital cafeeiro necessitava deste aval. 

Esses dois fatos são, muitas vezes, explicados de forma bastante simples: o 

interesse da classe cafeicultora paulista e seu controle do aparato governamental 

garantiriam que as políticas propostas fossem em seu benefício. Mas esta explicação 

esbarra em algumas contradições: a primeira é a ortodoxia de governos como de Campos 

Sales que, sendo paulista, não atendeu às reivindicações de sua “classe” e aplicou políticas 

ortodoxas de saneamento para garantir a saúde cambial. Eduardo Kugelmas e Flávio Saes, 

por exemplo, explicam esta situação partindo da diferenciação da própria classe cafeeira, 

sendo os “capitalistas”, financiadores da produção, os verdadeiros beneficiados dessa 

política e não os fazendeiros.353 Já Perissinotto e Love buscam demonstrar que os 

interesses do Estado não coincidiam com o interesse dos paulistas. O Estado, em busca 

de uma arrecadação que garantisse sua existência, possuía suas próprias motivações que 

não se confundiam com uma classe específica. Dentro de uma concepção poulantziana, 

Perissinotto defende os agentes do Estado como uma categoria social autônoma, com seus 

próprios interesses e ideologia. O que podemos perceber é que, se essas explicações 

divergem sobre quem seria o beneficiário das políticas estatais, elas convergem na 

materialidade de suas origens, ou seja, modificam-se os interessados da ortodoxia 

econômica, mas esta tem sua origem em interesses de grupos específicos.  

Nosso trabalho busca escapar do debate procurando as alternativas disponíveis no 

discurso econômico da época que pudessem fornecer as justificativas de que as diversas 

frações se utilizaram. Nesse sentido, importa menos saber os vencedores e perdedores da 

referida política e mais conhecer os argumentos utilizados por todos que compuseram o 

debate na época. É aí que podemos identificar as clivagens do discurso. 

Desse modo, é importante perceber que a quebra dos cafeicultores tem sua gênese 

nas políticas deflacionistas de Joaquim Murtinho e Leopoldo de Bulhões que, em reação 

ao Encilhamento, aplicaram uma política econômica recessionista, diminuindo 

drasticamente o crédito da lavoura. Assim, a valorização do câmbio e a retirada do papel-

moeda em excesso eram vistos não só como em conformidade com a “boa ciência”, mas 

                                                           

353 KUGELMAS, Eduardo. Difícil Hegemonia. Um estudo sobre São Paulo na Primeira República. 1986. 
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de acordo com a própria vocação agrária do país. Afinal, como estudamos acima, para 

personagens como Murtinho, era a má gestão monetária que teria desviado a população 

da vocação natural. Dentro do quadro que expusemos anteriormente, a moeda 

representando a própria vocação natural, o bom manejo dela seria o suficiente para que o 

país voltasse aos bons rumos econômicos. Retornar ao padrão-ouro seria retornar à 

própria vocação do país.354 Mesmo quando entrasse em contradições temporárias com os 

agricultores. 

É assim que a figura do monopólio veio ocupar um papel cada vez maior no 

discurso econômico. Se a figura do capitalista já sofrera um baque com a crise do 

Encilhamento e era muitas vezes identificada com a do especulador dentro da nova matriz 

cientificista de separação entre a economia e a política, essa especulação fora transferida 

para a figura dos monopolizadores que prejudicavam o café. Em 1903, Rodrigues Peixoto 

pôde defender na imprensa a proposta do Centro Comercial do Rio de Janeiro: 

"Combatemos o monopólio em tese, mas queremo-lo para o Brasil, com relação ao café, 

porque é o único meio de salvar a lavoura e as nossas finanças”.355 Assim, o proposto 

monopólio do Estado sobre o café com intenção de salvá-lo não devia ser visto como um 

desvio do livre mercado, mas como sua defesa. Segue Peixoto: 

 

O remédio para arrancar a lavoura da situação de opressão em que se vê é o 

monopólio do café por intermédio do governo, ou de bancos, ou de sindicatos, 

ou de bolsas de comércio de café criados sob os seus auspícios que, adquirindo 

toda a colheita nacional, só a possam lançar no mercado quando o exijam as 

necessidades do consumo. Aos trusts estrangeiros oponhamos o trust nacional, 

com um capital de resistência capaz de desconcertar todas as manobras que 

possam ser empregadas para contrastar os nossos planos356. 

 

O que se verifica é o discurso cientificista e sua denúncia do iberismo funcionando 

como desvirtuador da esfera econômica natural. O monopólio não é senão outra maneira 

da alma brasileira, avessa aos ganhos do trabalho duro individual, estabelecer-se. 

Alertamos que o monopólio é um conceito utilizado há séculos como irradiador de efeitos 

deletérios nos mecanismos de livre mercado, mas nos economistas clássicos, ele é uma 

                                                           

354 ”No regime de curso forçado, porém, como entre nós, não há instrumento 

algum para regular os movimentos da emissão; o crédito não é mais o seu regulador; ela se faz, por isso, às 

cegas, impelida pela especulação, pelo jogo e por todas as loucuras da bolsa”. MURTINHO, Joaquim. 

Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1897. p. XIV. 

355 PEIXOTO, Rodrigues [1903] apud OLIVEIRA, Elizabete Rodrigues. A Intervenção do Estado na 

Economia Cafeeira na Primeira República: as relações entre o setor público e o setor privado. São Paulo. 

1995. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo. Fundação  Getúlio Vargas, São Paulo. p. 37. 

356 Ibid. p. 37. 
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consequência dos próprios mecanismos do mercado que deve ser combatida pela ação do 

Estado. Se parece que é esse o mesmo sentido nas falas brasileiras, é só nos atentarmos 

para alguns trechos para desvendar suas peculiaridades, já que muitas vezes se procura 

estabelecer um monopólio estatal contra as coalizões privadas. É por isso que o 

surgimento da figura do especulador monopolista permite que cada vez mais se combata 

uma ortodoxia por outra.  Se a defesa da moeda, efetuada nos governos Campos Sales e 

Rodrigues Alves, era praticamente uma unanimidade, na sequência desse saneamento, 

algum tipo de protecionismo se tornou a nova unanimidade.  O apoio que autores 

industrialistas deram à austeridade metalista foi, de maneira mais matizada, reproduzida 

nas intervenções do café.  

Se Murtinho e Bulhões passaram a denunciar o discurso heterodoxo como retórica 

de coalizões ibéricas para capturar o Estado, seus parceiros, na defesa da vocação agrária, 

denunciavam a ortodoxia vinda de fora com o mesmo sentido. Isso não significou um 

desvio do livre-comércio, como era enxergado pelos liberais brasileiros, mas a sua própria 

defesa. Nesse sentido, era ortodoxia versus ortodoxia. Só que a ortodoxia “clássica” 

estava a serviço dos próprios agentes responsáveis por monopólios e distorções do livre-

comércio e livre-cambismo no mercado mundial. 

Não há falseamento de discurso ou puro interesse de classe. O liberalismo 

nacional compreendia como a falta da sociedade comercial era um elemento a ser levado 

em conta. Deve-se entender que não se está em frente aos argumentos listianos de defesa 

da indústria infante e as relações orgânicas entre Estado e economia que o teórico alemão 

defendeu, mas sim o Estado como defensor da ortodoxia como entendida em nosso país.  

São inúmeros os exemplos de denúncias à teoria clássica como instrumento de 

poder de monopolistas e poderes estrangeiros. Era a compreensão da própria formatação 

nacional que deveria ser levada em conta e não conceitos metafísicos que não se 

adaptavam às idiossincrasias brasileiras. Os exemplos “reais” de países que agiram de 

modo diverso às receitas econômicas correntes abundavam.  

Se a denúncia da teoria ortodoxa já fizera seu papel em um momento posterior, o 

seu sentido é diferente na virada do século. Não é mais a posição do Brasil no etapismo 

que importa ressaltar, e sim, a conexão entre ortodoxia e monopólio. Como vimos, o 

discurso histórico permite que a denúncia de dominação não somente se atenha ao Estado, 

mas aos grupos que pretendam utilizá-lo para princípios próprios e suas táticas de poder.  
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Isso nos mostra como o interesse de classe não foi o principal mobilizador dessas 

intervenções, mas sim as transformações na própria relação entre Estado e sociedade, as 

quais permitiram que a ideia do Estado científico conectasse a própria economia ao 

discurso denunciando o Estado. As diversas correntes passaram a navegar dentro de uma 

concepção onde gerir bem o Estado não era somente prescrever a boa ciência, mas 

compreender como o discurso econômico poderia ser mobilizado por diversas coalizões 

com interesses venais no manejo do Estado. As intervenções como meios de corrigir os 

diversos erros econômicos causados pelo iberismo durante nossa história não 

funcionavam como um passo heterodoxo, mas como um passo adiante no próprio 

discurso de não-intervenção no campo econômico.   

Essa identificação do iberismo torna cada vez mais correspondente o pensar 

economia com o fazer história. A conformação do discurso econômico a partir do 

cientificismo permitiu que o desvelamento dos erros de gestão financeira do Estado fosse 

cada vez mais identificado com a necessidade de se destronar as coalizões ibéricas e as 

paixões políticas do Estado, construídos historicamente. 

É a partir dessa ideia que ser colônia não significava somente aceitar o papel 

oferecido ao país pelo sistema internacional a partir de teoria que “jamais foi adoptada 

por nação alguma, por mais elevado que seja o grau da civilizasão [sic], de progresso e 

de liberdade que tenha atingido”357, mas também era uma consequência da separação 

entre Brasil real e fictício que a má gestão do Estado perpetuara.  

Isso permitiu uma nova relação dos defensores de um caminho alternativo para o 

Brasil com a teoria econômica. A denúncia da incapacidade de princípios universais de 

se aplicarem a países como o Brasil utilizada pelos agraristas foi rearticulada contra a 

própria ortodoxia nacional, igualando-a à ortodoxia estrangeira.358 

Nota-se aí que os dois campos navegam no mesmo território. Esse deslocamento 

permite que, ao mesmo tempo que se denuncia a invalidade da teoria econômica clássica, 

a sua base teórica se mantenha intacta como verdadeira para nossos personagens. A ênfase 

das vertentes científicas na população e sua compatibilidade com os preceitos liberais, 

seja o individualismo spenceriano, seja a austeridade positivista, permitem essa 

                                                           

357 CAVALCANTI, Amaro. Elementos de finanças. Estudo theórico-prático. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1896. p. 321. 

358 “Os nossos poetas financeiros, por amor da rima de um liberalismo extravagante, levantaram a 

propaganda antinacional e funestíssima do livre câmbio, que tende a conservar o Brasil no estado colonial 

de um país exclusivamente agrícola, isto é, plantador de café e produtor de matérias-primas que lhe 

revertem fabricadas pelo duplo preço”. DOS SANTOS, Felicio. Anais do Parlamento Brasileiro – Câmara 

dos Deputados – sessão de 1882, vol. II. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1882, p. 155. 
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conjugação, que pareceria estranha à primeira vista. Afinal, a moeda já articulava a 

própria intervenção a favor das riquezas naturais com a circulação livre mercadista. É por 

isso que mais que tentar estabelecer uma nova relação entre o Estado e o campo 

econômico, os opositores à vocação agrária nacional procuravam desbancar esta a partir 

da história. Um exemplo claro desse amálgama é Amaro Cavalcanti.359 

Se valendo de Smith, Cavalcanti procura mostrar que o próprio campo da 

economia política é a intervenção do Estado, diferenciando-se suas formas.  Dessa forma, 

se percebe que o que está em jogo não é o tamanho do Estado ou sua redefinição; a 

intervenção do Estado já é algo dado:  

 

E, com efeito, quem diz economia política diz, nos próprios termos, cousa em 

que intervém o Estado, isto é, economia do Estado, lato sensu; porquanto não 

ha uma fonte de riqueza separada para os indivíduos e uma outra para o Estado: 

a prosperidade deste depende essencialmente da prosperidade daquelles.360  
 

A intervenção do Estado está estabelecida no Brasil, a diferença está em seu foco: 

“E mais que tudo isso, senhores, que significa o seu proteccionismo aduaneiro. Bem 

sabeis que a cousa, bem explicada equivale a grandes sommas, constantemente 

adiantadas, em auxilio da industria nacional”. 361 

A partir disso, não basta para os industrialistas argumentarem que a intervenção 

do Estado irá resolver os problemas do país, mas era necessário desbancar a 

“naturalidade” do livre-comércio mundial, não só como falsa ciência, mas como 

instrumento de dominação, invertendo o sentido dado pelos agraristas. Em seu livro sobre 

a moeda nacional, O Meio Circulante Nacional, de 1893, Amaro Cavalcanti nos mostra 

como podia se conjugar a denúncia da colonização do Brasil por potências internacionais 

à necessidade de se desviar da ortodoxia metalista e à aceitação do ouro como padrão ao 

mesmo tempo.  

Quem inicia a leitura de seu texto sem prestar a atenção necessária, acredita se 

deparar com um escrito avant la lettre: a denúncia do ouro como moeda insuficiente para 

o comércio e indústria, a necessidade de se estabelecer novos critérios para a moeda. Mas 

ao nos determos com mais cuidado nesse assunto, podemos perceber que suas críticas não 

                                                           

359 “No terreno da sciencia e da pratica tres systemas economicos encontramos nós, aos quaes se poderia 

qualificar de sistema socialista, sistema individualista, e sistema positivo ou experimental: os dous 

primeiros procuram resolver o problema medeante formulas absolutas; o ultimo, segundo os elementos 

historicos de cada povo e relatividade das circumstancias”. CAVALCANTI , Amaro. Elementos de  

finanças. Estudo theórico-prático. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1896. p. 319. 

360 Ibid. p. 318. 

361 Ibid. p. 330. 
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escapam do círculo familiar da economia clássica, por mais que a denuncie em vários 

momentos. Isso porque, ao denunciar o ouro como padrão monetário, Cavalcanti fixa-se 

em denunciar a suposta falha da ortodoxia em considerar que somente o ouro poderia ser 

considerado moeda por seu valor intrínseco. Nos parece que o autor falha em perceber 

que esse não é o ponto crítico da teoria clássica. Afinal, são esses próprios teóricos de que 

Cavalcanti irá se utilizar para combater o que ele identifica como “ortodoxia”. Através de 

autores como Smith, Say e Ricardo, o brasileiro procura demonstrar como a moeda é 

somente um meio de troca e uma convenção, não precisando de nenhum valor real. Mas 

ao se deparar com o verdadeiro centro da teoria metalista, a confiança que o metal 

proporciona, Cavalcanti não possui nenhuma ferramenta que liberte o Brasil dos grilhões 

dos países que comandam o comércio internacional e estabelecem o padrão-ouro como 

medida monetária. Com isso, a única saída só pode se dar pela mudança internacional da 

moeda. Enquanto isso, deve-se curvar às leis estabelecidas. 

Mesmo assim, deve-se prestar atenção nas novidades de Cavalcanti em relação 

aos papelistas do meio do século XIX. A primeira é a conexão entre a denúncia da teoria 

ortodoxa não só como errônea, mas como ferramenta de dominação. A alternativa ao 

padrão-ouro deixa de ser somente uma adaptação, mas se estabelece em denúncia. O 

segundo ponto, que nos parece ainda mais importante, é a forma como ele estabelece suas 

teses. Cavalcanti não se contenta em discorrer teoricamente sobre a moeda, mas resolve 

escrever a história do meio circulante nacional. Frente à incapacidade de resolver as 

aporias a qual se defronta (é impotente nos rumos de uma mudança mundial do padrão 

monetário), é a história que iria fornecer as soluções para a situação brasileira. 

É assim que podemos perceber como não é uma idiossincrasia de Joaquim 

Murtinho a relação da moeda com a própria população, mas sim uma modificação no 

debate que permite a denúncia do Estado a partir de sua história com a política econômica 

nacional. A história de Cavalcanti irá buscar as fontes do problema monetário do Brasil 

associando-as à dominação colonial.362  

Ao contrário de livros como de Souza Franco sobre os bancos do Brasil (1848) ou 

Systema financial do Brasil (1842) de Baptista de Oliveira, a intervenção que Cavalcanti 

procura provocar por seu escrito é relacionada diretamente com a “dominação” do Estado. 

Pode-se perceber em seus escritos o peso do “governo técnico”. Isso quer dizer que a 

relação entre a economia e o Estado se configuram da mesma forma que Murtinho e 

                                                           

362 Ibid. p. 2. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:1842;000048865
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Campos Sales preconizavam. Assim, utilizara-se do iberismo contra a própria vocação 

agrária: 

 

Entre nós, o sistema de auxílios à lavoura foi, incontestavelmente, péssimo: -

despertando nos agricultores a esperança de obter recursos amplos e fáceis sem 

ser o resultado de seus esforços pessoais, muitos deles deixaram logo de cogitar 

de outros meios, ainda possíveis às próprias forças, para tudo esperar das arcas 

do Tesouro.363 
 

É a partir dessa inversão que Amaro pode defender a industrialização brasileira. 

Não é a produção agrícola enquanto instrumento fiscal, mas como parte do próprio 

iberismo. Se Murtinho insistia na incapacidade do povo brasileiro de se adaptar ao 

individualismo industrialista norte-americano, a citação acima demonstra que Cavalcanti 

conecta os créditos fornecidos pelo Estado à agricultura como formadora dessa própria 

disposição. É dessa maneira que conectava a escravidão, dita como necessária para a 

agricultura, ao atraso da industrialização no Brasil.364 

A adoção da “hipótese científica” não fora um simples erro, mas fruto de erros do 

Estado: “A verdade é esta: Nós não temos sido essencialmente agrícola; temos sido 

essencialmente pobres, imprevidentes e ingênuos”.365 A ideia do monopólio e da 

especulação se relaciona intimamente com esse diagnóstico, já que é a ação do monopólio 

estrangeiro ajudada pela fraqueza do Estado que tornara o país rico em recursos em um 

país tão pobre. 

Assim, se o livre-cambismo recebe os “abraços pérfidos da opinião dos países 

industriais interessados em manter-nos na sua dependência como consumidores 

tributários das suas oficinas”366, a adoção dessas políticas no Brasil “provém em linha 

reta da educação viciosa bebida nas academias pelos diretores do país, theoricos puros, 

sem conhecimentos positivos, mais literatos do que homens de ciência”.367 

A questão do nacionalismo econômico que apontamos anteriormente não se 

enfraquece com a necessidade de se regular as finanças; pelo contrário, as finanças, para 

os industrialistas só serão reguladas a partir da modificação na relação “colônia e 

metrópole” que ainda existe, mesmo com a independência. 

                                                           

363 CAVALCANTI, Amaro. Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1890. p. 50. 

364 Ibid. p. 51.  

365 VIEIRA SOUTO, L. R. Boletim do Centro Industrial do Brasil, nova série, 1º. Volume, 1904-1905. 

In:  CARONE, Edgard. O Pensamento Industrial no Brasil (1880-1945). Rio de Janeiro: Difel, 1977. p. 54. 

366 O Periódico “O Industrial”. Artigo: “Estatuto da Associação Industrial do Rio de Janeiro 26 de fevereiro 

de 1881”, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. p. 3. 

367 Ibid. p. 3. 



 

 

163 

 

A referência à saúde da moeda e ao equilíbrio orçamentário juntos da nossa 

dependência secular decorrida da colonização é bastante sintomática do que nos referimos 

até agora. Serzedello Corrêa apontava o rumo a ser tomado em 1903:  uma “política 

econômica sábia, prudente, criteriosa, mas profundamente nacional”.368 Essa prudência 

se refletia na visão de que somente a austeridade econômica permitiria um verdadeiro 

progresso nacional. Daí o apoio de Corrêa ao programa de austeridade de Campos Sales. 

Porém, o verdadeiro progresso só viria quando essa austeridade fosse desconectada do 

vício histórico que a colonização nos legou: a vocação agrária. Não é a própria população 

nacional que é vista pelos industrialistas como os futuros consumidores da 

industrialização requerida. Esta foi incapacitada pela ruína econômica que o Império 

legou ao seguir os passos que Portugal inaugurara. Como os agraristas, seus adversários 

tinham como principal papel do Estado a intervenção no caráter da população. A 

diferença entre eles era o que causara e as consequências do espírito ibérico no Brasil. 

Por isso, não nos causa surpresa quando, ao lermos a descrição de Chalhoub da 

destruição dos cortiços na cidade do Rio de Janeiro a partir de uma concepção política 

higienista, nos deparamos com o professor industrialista Vieira Souto como um dos 

supervisionadores dessa ação.369 A atitude em relação à população e o seu papel no 

crescimento nacional não eram dessemelhantes àquela que forneceu subsídio para a 

ascensão da vocação agrária a um patamar mais alto. Por isso, não surpreende que muitos 

dos “heterodoxos” do período tenham defendido a imigração como fator essencial, 

ligando-a com a própria incapacidade de se industrializar o país com o trabalhador 

nacional.370 

Percebe-se aí a conexão do imigrantismo, da construção da sociedade comercial e 

da política sem paixões centrada na cientificidade econômica. Carvalho defende que a 

não-incorporação dos libertos nos planos governamentais seja fruto da própria tradição 

ibérica.371 Parece-nos que o que ocorre é o exato contrário desse diagnóstico. Não é o 

iberismo que impede a absorção dos libertos, mas sim a imputação de iberismo à 

sociedade escravista que se torna instrumento de sua não incorporação ao discurso 

                                                           

368 CORREA, Inocencio Serzedello. O problema econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1903. p. 24.  

369 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia 

das Letras; 1996. p. 16. 

370 CAVALCANTI, Amaro. Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1890. p. 40. 

371 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. p. 51. 
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econômico. O iberismo que veio sendo construído como estratégia de construção da 

sociedade comercial acaba por se tornar o próprio impedimento dessa construção a partir 

da emergência do discurso cientificista. 

Os diversos constrangimentos que foram sendo erguidos junto à vocação 

econômica do país acabaram por transformar a capacidade de o Estado interferir na 

construção da sociedade comercial. A concepção de governo técnico que vai se 

desenvolvendo no começo do século XX se estabelece para combater o iberismo e não 

como consequência deste.  

A historiografia brasileira, por muito tempo, descreveu a República Velha como 

a epítome do patrimonialismo, iberismo e todos os defeitos que faria uma classe 

dominante se utilizar o Estado como sua propriedade privada. Com isso, as eleições 

fraudulentas e uma retórica vazia liberal seriam os sintomas mais visíveis dessa 

dominação. Nosso trabalho não pretende negar as diversas formas de captura do Estado 

pelos agentes públicos que se deram nesse período. Porém, o que pretendemos destacar é 

que não só o iberismo que não pode ser vinculado ao Estado nacional, como o discurso 

de seu diagnóstico é parte integral de sua construção. 

Esta identificação do iberismo “passional” contra a racionalidade econômica está 

presente não só no discurso do presidente Campos Sales no começo do século XX como 

naqueles que procuravam justificar suas ações políticas. Assim, para mais do que 

compreender os mecanismos institucionais que permitiram uma nova forma de 

administração pelo presidente Campos Sales com a Política dos Governadores, um canal 

para verificarmos como o discurso econômico foi mobilizado é o livro de 1902 de Alcindo 

Guanabara, sobre a presidência do primeiro. Escrevendo logo ao fim do mandato de Sales, 

o jornalista e político carioca escreveu A Presidência Campos Sales, no qual busca 

justificar as diversas ações do presidente. 

O primeiro ponto a se notar é como, seguindo a fórmula explicitada por Lessa e 

Backes, procura demonstrar a política como terreno das paixões. Paixões partidárias que 

prejudicam a estabilidade da nação. O autor conecta essas paixões como motivadoras do 

campo político. Assim, os primeiros anos da República até a presidência de Sales e as 

diversas disputas ocorridas nesse período seriam mais uma tradição imperial carregada 

pelos diversos políticos do que um verdadeiro hábito republicano.  

A saúde econômica do país, tão exaltada pelo presidente, é um conceito ubíquo 

na descrição de Guanabara. É um dos principais documentos a nos demonstrar como 

defensores incondicionais da industrialização e da necessidade de incentivos fiscais para 
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a primeira tinham a austeridade fiscal como ponto primeiro de suas ideias econômicas.  

Porém, mais importante que isso, é a maneira como Guanabara busca legitimar a boa 

política, ou melhor, os critérios de avaliação do governo que mobiliza. 

Afinal, ao procurar estabelecer a boa política como boa administração e longe das 

paixões partidárias, Guanabara não pode fiar-se mais nas avaliações políticas de ocasião. 

Se, como diz, a opinião pública facilmente se emparelha com os lados de uma disputa, 

buscando vantagens, estes nunca terão uma opinião isenta sobre os méritos de uma 

administração. Assim, a saúde financeira e, dada sua importância dentro da 

administração, o próprio governo, passa a ser avalizado pelos “capitalistas”, 

principalmente, o mercado externo: “Na City, lastima-se que o Presidente Campos Sales 

não continue no poder e que o Dr. Joaquim Murtinho não aceite a sucessão por quanto o 

Brasil precisa da cabeça clara e do braço firme que tem dirigido suas finanças”.372 

Obviamente, não é a necessidade da aprovação dos mercados internacionais que 

se torna novidade nesse período. Como vimos, a dependência de bom crédito no exterior 

é uma função essencial do governo liberal, cristalizada na criação de bancos oficiais ou 

semioficiais. A diferença que podemos perceber no texto de Guanabara é o crédito como 

elemento crucial da governabilidade.373 

Esta forma de governo científico, ao defender a primazia da economia e a 

despassionalização da política, se utiliza do iberismo ao identificá-lo na população liberta, 

fruto dos erros políticos do Império. “Eliminado” o iberismo governamental, restaria lidar 

com a população.  

Chalhoub relaciona essa visão do que ele chama de “classes perigosas” com a 

ascensão da cientificidade como técnica governamental. Assim, o historiador carioca 

conecta diretamente a repressão com a visão do liberto como não adequado à sociedade 

comercial.374 É a partir daí que podemos perceber de uma forma mais adequada a famosa 

frase sobre a República Velha de que “a questão social é caso de polícia” atribuída a 

diversos presidentes, principalmente Washington Luis. Ao rastrearmos a autonomização 

do campo econômico, vemos como o liberto e o trabalhador nacional pode ser enquadrado 

não como o esquecido pelas técnicas governamentais, mas o não-adaptável. 

                                                           

372 GUANABARA, Alcindo. A presidência Campos Salles: política e finanças, 1898-1902. Rio de 

Janeiro: Laemmert. 1902. p. 93. 

373 Ibid. p. 54. 

374 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia 

das Letras; 1996. p. 22. 
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A adoção da economia liberal e do governo despassionalizado gera a repressão 

dos “não-adaptados”. Como estudamos anteriormente, é o próprio conceito de Estado 

técnico que vai sendo construído com a marginalização do liberto. É por isso que a 

profissionalização da polícia vai ocorrendo no mesmo período do surgimento do “povo 

brasileiro” a partir dos discursos científicos. Como descreve Martins: “a sociedade 

paulista começou a conviver com uma polícia estável e inspirada no modelo europeu, 

somente a partir da década de 1870”.375 

Mais do que a estabilidade da polícia, o que percebemos é que cada vez mais a 

transformação do sentido moderno de polícia relacionado à despassionalização da política 

que notamos no decorrer da República Velha. Podemos perceber como a tese de Harcourt 

se concretizou nesse período, a partir das próprias disputas sobre a profissionalização da 

polícia no período, demonstrando uma fricção entre o sentido político de administração e 

a polícia enquanto órgão técnico de repressão. Se Campos Sales declara que "uma boa 

polícia é condição de um bom governo"376, esta expressão deixa de ter o sentido da polícia 

como braço administrativo, que ainda era defendida por diversos políticos do período. Ela 

se equaciona com o governo técnico, sem paixões. Como fica claro na expressão do 

governador paulista Jorge Tibiriçá: "polícia sem política e imparcial”.377 

Se o livre-comércio como governamentalidade estabeleceu que a polícia deixava 

de ter o sentido de protetora dos incapazes a partir do controle de preços e outras 

intervenções no mercado, como vimos no capítulo 1, ela ainda funcionava como um braço 

político local, sem praticamente nenhum controle burocrático. Por isso, como vimos nos 

debates sobre a centralização e a necessidade da presença administrativa no interior, a 

polícia não perdera todo o seu sentido captado no dicionário de Fréminville do século 

XVIII. Se ela deixava livre a circulação, sua tarefa ia muito mais além da simples 

repressão. É assim que o deputado Antônio Martins Fontes Júnior via a polícia e por isso 

foi contra a proposta de despolitização da polícia “alegando que ela criava um sério 

obstáculo à administração pública, pois o cargo de delegado deveria ser de absoluta 

confiança do chefe do executivo”.378 

                                                           

375 MARTINS, Marcelo Thadeu Quintanilha. A civilização do delegado: Modernidade, polícia e 

sociedade em São Paulo nas primeiras décadas da República, 1889-1930. 2012. 319 f. Tese (Doutorado 

em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São 

Paulo. p. 82. 

376 SALES, Campos, 1896 apud Ibid, p. 10. 

377 TIBIRIÇÁ, Jorge. Mensagem enviada ao Congresso Legislativo, a 14 de julho de 1907. Diário Official: 

São Paulo, 1907. p. 339. 

378 MARTINS, Marcelo Thadeu Quintanilha. A civilização do delegado: Modernidade, polícia e 

sociedade em São Paulo nas primeiras décadas da República, 1889-1930. 2012. 319 f. Tese (Doutorado 
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As primeiras décadas demonstram essa transmutação do Estado-centauro.379 Ao 

mesmo tempo que os governos paulistas defendiam as benesses do livre-comércio, Fausto 

descreve que em “diferentes níveis, aparece a preocupação de controlar, de classificar, 

ligada ao objetivo das elites de instituir uma ordem urbana. Propósito [...] revelado na 

elaboração de estatísticas criminais para a Capital.380  

A historiografia sobre o tema descreve a emergência do discurso médico, 

higienista e criminológico como consequências naturais do discurso cientificista. O que 

é preciso captar é que essas técnicas inauguradas não são simples evoluções ou 

importações na retórica científica brasileira, mas se harmonizam com a própria 

construção do Estado técnico e o papel do discurso econômico em seu interior. As 

mecânicas de poder inaugurada nesse período estão diretamente conectadas à elevação 

do campo econômico como autônomo. É a partir dela que no discurso e nos diagnósticos 

sobre a sociedade comercial, vai surgindo a figura do trabalhador rural e do operário 

desvinculada do que Jessé de Souza chama de “ralé brasileira”, que será o alvo da 

“repressão”.  

Não é a simples dualidade governo mínimo/repressão que deve ser absorvida 

desse período, mas sim o sumiço dos “homens esquecidos”. É esse esquecimento que será 

denunciado pelos teóricos antiliberais nas primeiras décadas do século XX. A falta de 

dispositivos capilares de governo desses homens, bloqueados pela formatação que o 

liberalismo tomou em nosso país, deslocou para o Estado toda a responsabilidade pela 

criação da sociedade comercial. A noção de Estado ibérico, que impõe todo o seu peso 

sobre a sociedade, vem dessa percepção. A partir daí a República Velha será vista pelos 

teóricos do comércio do século XX como o regime do Brasil fictício, que ignora o povo 

para satisfazer as premissas irreais do liberalismo “importado”. O Brasil real, fruto das 

clivagens do cientificismo, teria que ser reconhecido e incorporado. A construção da 

sociedade comercial, discurso do nosso liberalismo, será voltada contra ele.  

 

 

                                                           

em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, São 

Paulo p. 49. 

379 Lois Wacquant catagoriza o “Estado-centauro” como pequeno no topo e grande na base, significando 

um estado que economicamente se pretende não-interventor, mas que se torna cada vez mais ubíquo na 

esfera criminal. WACQUANT, Loic. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio 

de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. 

380 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: A Criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1984. p. 11. 
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Capítulo 3 — A governamentalidade concorrencial e o destino da 

ciência econômica nacional 

 

 

 Economics is what economists do  

Jacob Viner – economista estadunidense 

 

 

A importância de se entender que a arte de governar liberal no Brasil se concentrou 

na ideia de falta da sociedade comercial torna-se manifesta ao nos depararmos com o 

período no qual grande parte da história do pensamento econômico no Brasil se 

concentrou: a Era Vargas. Nela não só se concentra o momento de articulação endógena 

da economia – tão debatida na historiografia –, como também floresceu no período a 

reflexão sobre a intervenção do Estado na economia. Os dois capítulos anteriores nos 

forneceram subsídio para entender de uma nova maneira esses dois eventos: eles 

procuraram mostrar que a ideia de atraso da população e sua incapacidade de compor a 

sociedade comercial geraram uma série de clivagens no liberalismo brasileiro, cuja 

principal é a herança de um discurso de incapacidade da população nativa e condenação 

do Estado ibérico. É dessa forma que devemos compreender as novas articulações das 

décadas de 1920, 1930 e 1940 no Brasil, levando em conta que a denúncia do iberismo é 

uma função do próprio discurso liberal nacional, provinda de modificações ocorridas no 

século XVIII. A Era Vargas irá inaugurar um conjunto enorme de novos dispositivos de 

governo da população no século XX, mas mostraremos que elas adquiriram formatações 

específicas em relação a outros países graças à maneira como a governamentalidade 

liberal se conformou no Brasil. 

Ao captarmos os pressupostos que formatavam o pensamento sobre a economia e 

a sociedade daquele período, podemos escapar das armadilhas que acreditamos terem se 

assentado no debate sobre a economia do período. Em grandes traços, podemos definir o 

debate sobre o pensamento econômico no período Vargas em dois blocos: o primeiro se 

refere à intencionalidade do Estado em relação à industrialização. Partindo da célebre 

análise de Celso Furtado sobre a acidentalidade da industrialização a partir dos lucros da 

atividade cafeeira, diversos historiadores e economistas concentraram-se em ratificar ou 

corrigir esse diagnóstico. Essa polêmica atraiu muitos economistas, porque ela não se 
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refere apenas a uma curiosidade histórica, serve também como argumento para a 

capacidade ou não do Estado intervir de forma frutífera na economia. O segundo bloco 

se refere à conexão entre as novas relações de trabalho no período e o corporativismo 

e/ou o pensamento autoritário. Ele gira em torno dos pressupostos que embasaram a 

inauguração dessas relações. Não surpreende que esse tema atraia até hoje uma enorme 

gama de cientistas políticos e sociólogos, já que a ideia de “cidadania tutelada” e 

“cidadania regulada”, conceito elaborado pelo cientista político Wanderley Guilherme 

dos Santos no final dos anos 1970381, permeia as noções sobre a falta de uma “verdadeira 

cidadania” no Brasil. Também não é surpresa que autores que se identificam com a defesa 

da diminuição do Estado no Brasil e a abertura de mercados como estratégia de 

crescimento do país estejam entre os principais a identificar a relação entre esta cidadania 

tutelada e a emergência do pensamento autoritário no Brasil nos anos 20 e 30 desse 

século. 

Em nosso entendimento, ao assimilar o liberalismo a uma doutrina que fornece à 

sociedade civil munição para combater a expansão do Estado, grande parte da bibliografia 

sobre o período acaba por não notar o solo sobre o qual os debates sobre a relação entre 

Estado e sociedade, atravessado pelo papel da economia, se dava. Por isso, a maior parte 

da historiografia sobre o pensamento econômico concentrou-se na controvérsia entre 

agricultura, industrialização e trabalho do período, sem perceber que os dois lados do 

debate representavam duas maneiras de enxergar a população. É assim que poderemos 

estudar o debate demiúrgico da ciência econômica brasileira entre Roberto Simonsen e 

Eugênio Gudin nos anos 1940.  

É assim que também estudaremos como os intelectuais autoritários do período 

podem ser considerados “antiliberais” em sua retórica política, porém não abandonam a 

arte de governar liberal. Wanderley Guilherme dos Santos toca neste ponto ao identificar 

o que chama de “autoritarismo instrumental” em Oliveira Viana, em contraposição com 

outras formas de autoritarismo.382 Acreditamos que mais do que um “autoritarismo 

instrumental”, identificado com Viana, há razões para se defender que nenhum dos 

autores do período se desviaram da ideia central que compõe a arte de governar liberal. 

Mais que isso, veremos como a ideia de centralização, a dicotomia Brasil real x falso 

                                                           

381 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça - A política social na ordem brasileira. Rio 

de Janeiro: Editora Campus LTDA, 1979. 

382 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Ordem Burguesa e Liberalismo Político. São Paulo: Duas 

Cidades, 1978. pp. 102-103. 
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foram essenciais para que o keynesianismo, como articulação endógena da economia, 

fosse absorvido em nosso território.  

Para entendermos a situação nacional, veremos nesse capítulo que, a partir da 

década de 1930, irá emergir uma nova governamentalidade no mundo, que chamaremos 

de concorrencial. Tendo Keynes como seu principal representante, ela abandona a 

“invisibilidade do indivíduo” e, através da gramática macroeconômica, passa a lidar com 

os agregados. O homo economicus, figura de destaque da governamentalidade liberal, dá 

lugar à população entendida a partir de conjuntos agregados. Governar passa a ser 

entendido como a arte de manejar os agregados. Os liberais não ficarão fora dessa nova 

gramática, mas sim adaptarão o livre-comércio a ela. No Brasil, em que a sociedade 

comercial não é entendida como constituída, a sociedade concorrencial passará a ser o 

objetivo, tendo o manejo ótimo dos agregados como objetivo, mas retendo a dificuldade 

de governar frente um Estado e população com vícios ibéricos herdados. Se, como 

veremos, a sociedade concorrencial não exige mais o homem frugal do século XIX, o que 

poderia ter tornado obsoleta a comparação do espírito puritanos dos países centrais com 

a irresponsabilidade ibérica, os supostos defeitos de nossa formação também serão 

tomados como chave na governamentalidade concorrencial. Por isso o nosso recuo 

temporal nos dois primeiros capítulos foi necessário: eles nos fazem identificar como foi 

possível que elementos específicos do discurso liberal brasileiro puderam permanecer na 

passagem da governamentalidade liberal para a concorrencial.  

 

3.1 Keynes, PIB e a governamentalidade concorrencial 

 

Ao discutirmos como o liberalismo se conformou no Brasil, pudemos perceber 

que todo o discurso se concentrou muito menos na “invisibilidade” do homo economicus 

do que na necessidade de ultrapassar as barreiras históricas, culturais e raciais para se 

chegar a ele. Em nossa percepção, é por isso que dificilmente se constituiria uma ciência 

econômica brasileira como emergiu em outros países. Já que o foco estava na criação do 

homo economicus e não na sua descrição. Por isso, a bibliografia brasileira sobre 

economia até os anos 1940 é bastante “rudimentar”, do ponto de vista da ciência 

econômica. Muito diferente de um saber cada vez mais especializado nos países centrais. 

Afinal, mesmo em ex-colônias como os EUA, já em 1885 existia uma associação 

profissional de economistas. Em seu estudo sobre a profissão de economista nos Estados 
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Unidos, Michael Bernstein demonstra como, já no começo do século XX, ela era 

associada a um campo científico autônomo.383 

No entanto, apesar da profissionalização do economista estabelecer-se tarde no 

Brasil, é preciso que entendamos as modificações dentro da ciência econômica global, 

pois é ela que refletirá a transformação da governamentalidade liberal para a 

concorrencial, e que nos proporcionará compreender como esta transformação informa o 

debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin na década de 40, considerado o grande 

marco da ciência econômica em nosso país. Só investigando como se deram as 

modificações no discurso econômico é que poderemos dar um novo sentido a esta 

contenda dentro da ideia de governamentalidade. 

Para se entender o pensamento econômico do século XX, será preciso 

compreender como, após mais de um século com o homo economicus no centro do 

discurso econômico, ele seria desbancado a partir da emergência de uma nova 

governamentalidade, aquilo que chamaremos de governamentalidade concorrencial. 

Como já pudemos estudar quando nos deparamos com a Methodenstreit, a 

ascensão do paradigma marginalista foi levando ao extremo a ideia de dores e prazeres 

do homo economicus até atingir um modelo formal e abstrato que pouco tinha a ver o 

homem “real” e histórico. Podemos dizer que a governamentalidade liberal, levada ao seu 

fim, com o mercado como instrumento de veridição do bem governar, acabou por 

expulsar o sujeito histórico e cultural do modelo para encaixá-lo na gramática do 

governar. A invisibilidade do homo economicus levou a ciência econômica a modelar os 

comportamentos individuais naquilo que acreditava poder ser conhecido: a maximização 

dos interesses. Se somente o mercado permitia que os movimentos da população se 

tornassem decifráveis, a ciência econômica buscou isolar os componentes que o 

compunham (a maximização dos interesses) para melhor entender o seu funcionamento.   

Isto significa dizer que as teses econômicas pós-Revolução Marginalista se 

encastelaram em uma versão em que a ideia de mundo real pouco importava. A 

autonomização da economia como campo científico se dera pari passu com sua função 

de arte de governar. Assim, ao mesmo tempo em que reconhecia a incapacidade do 

governo frente à incognoscibilidade do mercado, buscava revelar aquilo que era aparente, 

sem levar outros fatores em conta. 

                                                           

383 BERNSTEIN, Michael. A perilous progress: Economists and public purpose in twentieth century 

America. Princeton: Princeton University Press, 2001. pp.15-16. 
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Por isso, a ideia do mercado enquanto locus de veridição do bom governo 

permitira que as investigações sobre o seu funcionamento atingissem níveis cada vez mais 

abstratos. O exemplo mais destacado é a ideia do leiloeiro walrasiano e a emergência do 

equilíbrio geral como ponto de partida dos modelos econômicos.384 O que fora o ideal 

inatingível dentro das próprias noções morais nos clássicos, tornara-se a base primeira da 

ciência econômica a partir de critérios pouco realistas. Dito de outro modo: Adam Smith 

enxergava a capacidade dos interesses individuais atingirem uma melhor sociedade 

levando em conta sua moralidade inerente. Por isso que não há um Adam Smith Problem, 

já que a moralidade continua a exercer funções essenciais na coesão da sociedade para o 

economista escocês. Já nos modelos de equilíbrio da virada do século XIX para XX, 

utilizando-se da abstração de maximização da utilidade, o equilíbrio dos mercados (bens, 

trabalho e monetário) deveria ser o suficiente para o bom funcionamento da sociedade. 

Essa abstração não significou uma quebra de paradigma, mas sim uma 

radicalização da economia enquanto discurso científico dentro de seu papel no governar. 

Quanto mais o Estado se construía como entidade despassionalizada, mais o próprio 

discurso econômico se autonomizara. Com isso, podemos refutar as teses de que a 

Revolução Marginalista e a consequente matematização da ciência econômica a partir de 

modelos ideais seja um momento de virada no discurso econômico para compreendê-la 

como uma extremização da ideia do mercado como regulador social e a consequente 

tecnização do Estado que isso enceta.385  

Só que os acontecimentos do começo do século XX acabavam por denunciar a 

impossibilidade de se manter este modelo como ideal político-econômico. Como Geoff 

Mann explica: a pobreza insistia em tornar-se política e, consequentemente, atingia o 

discurso econômico.386 Isso tornava porosas as fronteiras entre aquilo que a 

governamentalidade liberal tentava confinar como esfera autônoma e não-passível de 

intervenção e a política enquanto conflito. As diversas greves, a pobreza visível e a 

                                                           

384 “O leiloeiro walrasiano’, como representante ideal de O Mercado como um Todo e responsável por sua 

coerência global vem a ser uma noção holística. Formulando-se assim o problema teórico central da análise 

de equilíbrio geral, afirma-se que existe um vetor de preços que compatibiliza o equilíbrio objetivo de O 

Mercado como um Todo com o equilíbrio subjetivo de todos os agentes econômicos que participam de O 

Mercado. Os preços de equilíbrio passam a ser explicados potencialmente a partir de preferencias e decisões 

individuais.” COSTA, Fernando Nogueira da. Sobre o Equilíbrio Geral. Blog Cidadania & Cultura. 17 de 

junho de 2016. Disponível em: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2015/06/17/sobre-o-

equilibrio-geral/>. Acesso em: 20 de dezembro de 2018. 
385 Como explicamos no capítulo anterior: entendemos que ela modifica a ciência a partir da proposta de 

homo economicus, entronizando um modelo lógico, mas não inaugura uma nova gramática do governar. 

Apenas isola os elementos que já compunham o liberalismo, tornando explícita a “invisibilidade do sujeito”. 

386 MANN, Geoff . In the Long Run We Are All Dead: Keynesianism, Political Economy and Revolution. 

London: Verso. 2017. p. 31. 
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ameaça de revolução não permitiram que o pobre permanecesse exilado da explicação 

econômica. Se o instrumental malthusiano dava conta de moldar o “pobre” como objeto 

a ser cuidado pelas leis naturais da população, através de desastres naturais ou escassez, 

as ameaças da nova conjuntura política das primeiras décadas do século XX exigiam uma 

solução político-econômica para a situação. 

A maneira de lidar com estes problemas dentro do modelo neoclássico de homo 

economicus foi a busca de dados cada vez mais completos para tentar se compreender a 

verdadeira dimensão do problema, inserindo-os nos modelos já conhecidos de 

maximização dos interesses. Sem alternativas reais no horizonte dos formuladores das 

políticas econômicas, compreender o fenômeno da pobreza passava por se esquadrinhar 

a pobreza para melhor entendê-la. 

Como se sabe, as primeiras tentativas de compilar números nacionais da economia 

são muito antigas, iniciadas com William Petty e sua aritmética política em 1662. No 

entanto, estas compilações tinham um objetivo bastante distante daquelas do século XX; 

elas deveriam servir para o fortalecimento da Coroa e fornecer dados para a maior 

arrecadação possível, e, no caso de Petty, mapear as terras irlandesas passíveis de 

desapropriação pelo governo inglês.387 Nada mais exemplificativo da Razão de Estado 

que estudamos. Um exemplo de como esta técnica estava conectada à Razão de Estado é 

a rejeição de Adam Smith à política aritmética de Petty ao dizer que não tinha fé neste 

método.388 Esta rejeição não significa que os economistas não pensavam sobre a produção 

em termos globais, levando em conta toda a nação. Smith, por exemplo, se utilizava do 

termo “annual produce”. O problema é que, como explica Coyle, o termo “renda 

nacional” era utilizado pelos economistas sem qualquer padrão, refletindo o contexto da 

obra em que era utilizada e não como uma medida-padrão de riqueza. Por isso, o que era 

medido não tinha nada a ver com o que entendemos como Produto Interno Bruto.389 

Este último só será possível a partir das tentativas da economia neoclássica lidar 

com a politização da pobreza, como veremos. Deve-se levar em conta que, em todo 

período do liberalismo clássico, a prosperidade da nação era pensada pelo acúmulo de 

riquezas, seja como “renda nacional”, o “produto líquido” de Quesnay ou outras figuras; 

                                                           

387 FIAROMONTI, Lorenzo. Gross domestic problem: the politics behind the world’s most powerful 

number. London: Zed Books, 2013. p. 23. 

388 SMITH, Adam. “I have no great faith in political arithmetic”. apud LEPENIES, Philipp. The power of 

a single number: a political history of GDP. New York: Columbia University Press, 2016. p. 21. 

389 COYLE, Diane. GDP: a brief but affectionate history. United Kingdom: Princeton University Press, 

2014. p. 9. 
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se a passagem da razão de Estado para o liberalismo modificou completamente a arte de 

governar a população, o pensamento econômico continuou a pensar o objetivo da ciência 

no aumento da riqueza do país. O livro de Smith não se chama Riqueza das Nações por 

acaso. Se o indivíduo deveria ser deixado livre, a forma de distribuição de renda se dava 

através do crescimento da riqueza nacional. Se o mercado se torna o regulador social, é o 

aumento do produto que indica o progresso da sociedade. 

Um fato pouco conhecido é que Smith se utilizou da metáfora da “mão invisível” 

apenas três vezes, em três textos diferentes. Todas com sentidos bastante diferentes. Além 

da coordenação das vontades individuais, a metáfora também serviu para explicar como, 

com o crescimento da riqueza nacional, os produtos utilizados pelos ricos acabariam 

“sobrando” na mão dos pobres.390 O alívio da pobreza era fruto do crescimento da riqueza. 

Assim, pensar “a riqueza das nações” sempre foi um objetivo do pensamento econômico 

e não algo nascido com o PIB. Porém, este último passa a designar algo muito diferente 

do que era o ideário até o começo do século XX. 

Com a politização da pobreza cada vez mais evidente no fim do século XIX e 

começo do século XX, intensificava-se a indagação sobre formas de se aliviar a situação, 

só que sempre atrelado ao funcionamento do modelo neoclássico de homo economicus e 

da riqueza das nações através do crescimento do produto. Diminuir a pobreza era 

construir modelos de livre-comércio que aumentassem o produto nacional. É assim que 

podemos entender como o mais conhecido e influente neoclássico, Alfred Marshall, podia 

ser um sujeito profundamente preocupado com a questão social, ao mesmo tempo em que 

escrevia o texto mais famoso da ciência econômica até meados do século XX, Princípios 

de Economia (1890), que continha as figuras idealistas do homo economicus. Não havia 

contradição para ele. Se preocupar com a questão social e debruçar-se sobre as maneiras 

de resolvê-la era, para a profissão econômica, refinar os modelos de livre-comércio. 
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Este modelo de se pensar a pobreza levou à emergência do welfare economics de 

Arthur Cecil Pigou.391 Surgido nos anos 1920, ele partia da análise do sistema de Poor 

Laws para identificar o nível de bem-estar nacional. Por aí, estabelecia que três elementos 

contribuiriam para este bem-estar: pessoas como seres morais, relações e satisfações 

sociais e de outros tipos derivadas dessa situação e a satisfação produzida por condições 

econômicas. Como as duas primeiras não eram “quantificáveis”, Pigou concentrou-se na 

terceira argumentando que políticas que aumentassem as condições econômicas 

aumentariam o bem-estar nacional.392 A consequência disto é a conexão direta entre o 

bem-estar da população e a renda nacional. Como explica Philipp Lepenies: em Pigou, o 

bem-estar econômico só poderia ser medido a partir da renda, na forma do produto 

nacional. Se o bem-estar pode ser medido pelo produto, quanto mais o produto aumenta, 

mais o bem-estar aumenta. Cada vez mais se via necessário criar centros de informação 

que fornecessem dados para que o aumento do “bem-estar” fosse possível. Era assim que 

se poderia manter o homo economicus dos modelos como solução do problema da 

pobreza. 

Porém, há uma modificação profunda ocorrendo conjuntamente com a ideia de 

“contas nacionais” e o bem-estar da população: o desenvolvimento da ideia do 

desempregado fora do campo moral e inserido no discurso econômico. Refletindo a 

intenção de resolver os problemas dentro do paradigma cientificista do modelo 

neoclássico, a busca cada vez maior de se entender o problema da pobreza, a partir da 

intensificação da busca dos dados científicos, ainda no modelo microeconômico, faz com 

que o pobre malthusiano seja cada vez mais recolhido nestas estatísticas como 

desempregado, fora do âmbito moral. 

Como exemplifica William Walters, a palavra desempregado surgiu pela primeira 

vez em 1886 na revista Science, mesmo período em que Marshall escrevia o seu livro-

texto. Walters explica que o desempregado não pode ser tomado como um conceito 

natural, já que, se as discussões sobre como manejar a população sem trabalho é uma 

questão muito mais antiga, a ideia do desempregado só emerge no fim do século XIX a 

partir das pretensões de cientificidade da ciência econômica. É assim que o autor conecta 
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o surgimento do desempregado com o relatório minoritário de um grupo de especialistas 

ingleses no começo do século XX.393  

Este relatório divergia das recomendações “normais” do liberalismo clássico de 

que o Estado deveria interferir cada vez menos e, através de medidas administrativas, 

diminuir as despesas incorridas no sistema de poor laws. O relatório minoritário, 

encabeçado pelos socialistas fabianos Beatrice e Sydney Webb, pretendia destruir o 

sistema de Poor Laws para substitui-lo por uma concepção que não tivesse a moral como 

base da pobreza.394 No entanto, não são eles que criam o desempregado, e sim refletem a 

tentativa de absorver o indivíduo sem trabalho dentro das cada vez mais elaboradas 

noções de produto nacional e sua relação com o bem-estar da população. Uma pista desta 

relação é dada na World Population Conference de 1927 em Genebra, em que o biólogo 

Raymond Pearl sugere um novo conceito de população que se afaste da genética e tenha 

como base o futuro econômico e não o futuro evolucionário racial. Isso porque Pearl 

acreditava possível “equilibrar a população quantitativa com a produção, unindo biologia 

e planejamento estatal através da economia”.395 Como explica Michelle Murphy, essa 

nova maneira de pensar a população só foi possível para Pearl a partir das recentes 

medidas da “economia nacional” que vinham sendo construídas na final da década de 

1920. Eram os primeiros sinais do afastamento do pobre malthusiano para a absorção do 

desempregado nos modelos econômicos. 

Em consonância com esses desenvolvimentos, iam crescendo os aparatos e 

dispositivos que deixavam de tratar o indivíduo como singular. Nikolas Rose descreve 

como uma série deles, a partir da compilação de estatísticas, passavam a tratar o eu (self) 

a partir de um senso coletivo. Enquanto no século XIX, os diversos dispositivos de 

tratamento psíquico tinham como objeto as manifestações e manias do indivíduo, diversos 

acontecimentos das primeiras décadas do século XX deslocaram esse entendimento para 

a coletividade. Assim, a partir de uma série de eventos, como a Primeira Guerra Mundial, 

passa a emergir um novo tipo de sujeito que:  

 

O sujeito político não é mais considerado motivado apenas por um cálculo de 

prazeres e dores. O indivíduo não é mais, no que diz respeito às autoridades, 

meramente o possuidor de capacidades físicas a serem organizadas e 

dominadas pela inculcação de padrões morais e hábitos comportamentais. Seja 

em casa, no exército ou na fábrica, o cidadão está ativamente pensando, 
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querendo, sentindo e fazendo, relacionando-se com os outros em termos dessas 

forças psicológicas e afetado pelas relações que os outros têm com eles.396 
 

O efeito disso é que “o sujeito cidadão não deve ser dominado no interesse do 

poder, mas educado e solicitado em um tipo de aliança entre objetivos e ambições 

pessoais e metas ou atividades institucionalmente ou socialmente valorizadas”.397 Ia 

surgindo uma nova maneira de pensar o sujeito pobre que ultrapassava a sua construção 

como homem nu regulado por dores e prazeres. A politização da pobreza permitia a 

emergência da compilação e interpretação de dados sobre a população que fazia a 

gramática sobre o pobre escapar da “padrões morais e hábitos comportamentais”.   

Um exemplo desse desenvolvimento é o trabalho do psicólogo Elton Mayo, muito 

conhecido na Teoria da Administração pela sua liderança na Experiência de Hawthorne, 

um estudo de 1927 conduzido pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos. 

O experimento na fábrica Western Electric Company tinha por objetivo averiguar 

relações diversas entre produtividade e condições físicas de trabalho. A experiência 

inicial consistia em verificar os efeitos da iluminação da fábrica na produtividade de seus 

trabalhadores, focando na questão fisiológica. Porém, logo o estudo deslocou-se para o 

caráter social e coletivo do trabalho e concluiu que o ritmo da produção era determinado 

pelo clima social que o ambiente de trabalho era capaz de gerar. Assim, o foco no 

trabalhador individual foi deslocado para o coletivo. Gerenciar passava do controle 

individual do trabalhador para o gerenciamento das relações sociais no ambiente de 

trabalho. Os dispositivos de governar focados no coletivo iam tomando forma em todas 

as suas manifestações.  

Se o experimento de Mayo é construído nos manuais de administração como um 

acidente fortuito, é preciso notar como o psicólogo australiano já apresentava em 1919 

uma narrativa de combate ao homo economicus: 

 

Como resultado desse individualismo,mesmo um hábil filósofo como J. S. Mill 

foi reduzido a um evangelho econômico de competição anárquica e uma crença 

política na salvação nas urnas. Teorias como essas não podem explicar o 

crescimento social. O homem, considerado apenas como um indivíduo, altera 

pouco de idade para idade; é em relação ao conhecimento e poder de uso, de 

costume social e tradição de profundidade de visão — é em relação a essas 

qualidades que o homem muda; e são essas mudanças que fazem história. O 

individualismo falhou em ver que o homem, socialmente falando, mantém seu 

passado e futuro em seu presente. E o individualismo, consequentemente, 
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embora nos desse uma economia e uma política, falhou em nos dar uma ciência 

da sociedade e do governo.398 

 

Mayo é apenas um dos exemplos de indivíduos que vinham inserindo novas 

práticas de conduta calcadas na rejeição – muitas vezes não formalizada – do homo 

economicus como sujeito da produção. Ele representa a reprodução da ideia do coletivo 

não só nos dispositivos estatais de governo da população, mas sim o espraiamento dele 

nas gestões privadas do trabalho. O senso do coletivo ia ermergindo em todas as esferas. 

A Grande Depressão acelerou de vez este processo. Iniciativas como a do político 

republicano norte-americano Robert La Follette, que preocupado com programas de ajuda 

aos desempregados, no desenrolar da Crise de 1929, encaminhou o pedido para que as 

contas nacionais fossem compiladas de forma a se compreender não só o número de 

desempregados, mas sua relação com a produção nacional,399 conjugavam-se com a 

criação de institutos nacionais como o National Economic Advisory Council na Inglaterra 

em 1930, chefiado por Colin Clark e tendo como participantes nada menos que Pigou e 

Keynes. Começava a nascer a ideia do Produto Interno Bruto.  

Qual a importância do PIB para o discurso econômico, além da contribuição na 

transformação do pobre malthusiano para o desempregado? Reproduzimos a frase do 

autor do livro-texto que substituiria o de Marshall como o mais importante na disciplina 

econômica por décadas: “Enquanto o PIB e o resto das contas de renda nacional podem 

parecer conceitos arcanos, eles estão verdadeiramente entre as grandes invenções do 

século XX”.400 

Por que os economistas o encaram como algo tão importante? Como explica Lara 

Resende, até o momento da construção do PIB, as figuras econômicas só se relacionavam 

pela Teoria Quantitativa da Moeda.401 Parece estranho, mas como Murphy nos lembra 

aquilo que é chamado de “a economia” é uma invenção bastante recente. Quando se fala 

em “a economia” em todo nosso cotidiano estamos nos referindo ao conjunto de 

agregados que formam a macroeconomia.  

Antes da macroeconomia e do PIB, seu maior instrumento, o desempregado era 

mantido fora do modelo como pobre, como homem nu malthusiano. Entendido a partir 

da veia moral e não como componente a ser manejado pelos modelos formais 
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econômicos. Podemos ver esta relação na Teoria Quantitativa citada por Resende. 

Formulada por Irving Fisher, era a mais importante relação entre economia real e 

monetária nas primeiras décadas do século XX. Já pensada há séculos, remontando à 

Escola de Salamanca e, posteriormente, David Hume, a fórmula de Fisher se baseava na 

abstração neoclássica do homo economicus para chegar em MV = PY.402 Nela, deixa-se 

claro que a moeda não tem nenhum papel na economia real e sim nos preços. O único 

fator que poderia representar algo não abstrato é V, a velocidade-renda da moeda, pois 

ela depende da disposição das pessoas – o que poderia variar culturalmente, mas ela é 

assumida constantemente pelo economista. Nesse sentido, ela se pretende passar “neutra” 

do ponto de vista social e cultural.  Ute Astrid Tellmann denuncia essa suposta 

neutralidade ao dizer que ela representa o homem branco ocidental como o homo 

economicus de suas equações: “A capacidade de considerar o futuro na devida proporção 

é uma vantagem particular que o homem econômico branco tem” em contraposição às 

“comunidades de povos da Índia, Java, as comunidades negras do Norte e do Sul, as 

comunidades camponesas da Rússia e as Índios norte e sul-americanos”.403 

A acusação de Tellmann ganha força quando descobrimos que ao mesmo tempo 

que Fisher se consagrava como um dos mais importantes estudiosos do campo 

econômico, expressava suas opiniões sobre a população como presidente do Clube da 

Eugenia norte-americano, demonstrando como a separação entre cultura/raça e economia 

se estabelecia de forma explícita. Modelo econômico com um homem ideal combinada 

com formas de construí-lo na realidade. As fórmulas de equilíbrio se relacionavam com 

a população de forma a presumir um cidadão universal, ao mesmo tempo que as 

intervenções na população enquanto raça eram formuladas para o tratamento da pobreza 

que escapava aos seus modelos.  

Assim, podemos ver como o discurso eugenista do economista é reforçado pelas 

próprias ideias que possui sobre o sistema econômico. O homem branco poupador, que 

Tellman denuncia como elemento-base de Fisher, se estabelece nos modelos e percebe-

se como a discussão sobre a população nacional e suas características culturais e raciais 

se tornam explicações extra econômicas para explicar fracassos econômicos. Por 

exemplo: a percepção de que uma população não possui disposição para o trabalho e para 
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a poupança pode interferir nesse discurso. É este homem branco poupador e maximizador 

das suas utilidades que figura como base dos modelos econômicos do período, e a 

construção da economia nacional e absorção do desempregado nestas contas ainda se 

dava com este modelo em mente. No entanto, quanto mais a economia nacional ia se 

tornando a figura de proa no discurso econômico, mais a capacidade deste modelo 

universal se manter ia diminuindo. É aí que a chamada Revolução Keynesiana tem sua 

verdadeira origem e só podemos entendê-la quando notamos como a ideia de agregados 

macroeconômicos, sendo o PIB o mais representativo, a permitiu. O paradoxo da 

poupança proposto por Keynes só pode ser concebido quando não mais o indivíduo 

maximizador forma a base dos modelos, mas a agregação de seus comportamentos para 

compor um todo que se diferencia das partes. 

Como demonstra Florian Schui, o dilema da poupança não nasce com Keynes. Foi 

proposto por Malthus e sistematizado de uma forma mais completa por John Robertson 

em seu livro de 1892, O dilema da poupança.404 Este texto de Robertson teve pouca 

recepção no período, sendo que a emergência desse problema só se deu nos anos 1920, 

com os escritos de William Foster e Waddill Catchings, inclusive capturando a atenção 

de um jovem Hayek (que procurou desconsiderar a hipótese) e influenciando as políticas 

do New Deal norte-americano. 

Mas ainda são tentativas isoladas de se analisar o problema calcadas na famosa 

controvérsia da saturação geral dos mercados [“general glut controversy”] da primeira 

metade do século XIX e baseadas em uma versão do indivíduo maximizador. Essa 

controvérsia se iniciou com a famosa Lei de Say, resumida na frase “a oferta cria sua 

própria demanda”. O francês formulou essa teoria a partir de suas leituras de Adam Smith, 

que pretendia popularizar e aparar aquilo que considerava como contradições e confusões 

nos textos do economista escocês.405 

A importância dessa afirmação vem de suas consequências. Ao afirmar que a 

renda gerada pela oferta seria absorvida pelo consumo e pelo investimento, Jean-Baptiste 

Say afirmava que o mercado tinha todo o poder para se resolver (clearing) 

automaticamente. Toda renda gerada pela produção que não fosse utilizada no consumo 

de produtos seria canalizada para o investimento através da poupança. Dessa forma, 

rebatia retóricas populares de crises de produção excessiva. Esta seria impossível porque 
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o que não é consumido é investido e o investimento gera o trabalho que produzirá 

demanda dos produtos. 

Se erros pontuais de produção e previsões de demanda não se realizavam, eram 

em setores específicos e não na atividade produtiva como um todo, que teria o poder de 

rearranjar esses equívocos e fazer a economia funcionar a todo vapor. Como diz David 

Ricardo: "Erros podem ser causados, e produtos não adaptados à demanda podem ser 

produzidos – disto pode surgir uma saturação" e "em todos os tempos, é a má adaptação 

dos produtos fabricados às necessidades da humanidade que é o mal específico e não a 

abundância de produtos”.406  

Malthus e Sismondi não aceitaram essas explicações na época e a polêmica entre 

eles e seus adversários se tornou um marco na história do pensamento econômico. Como 

explica Mayhew, o pensamento malthusiano foi absorvido e disseminado como uma nova 

base sobre a qual se pensar a relação entre a esfera econômica considerada autônoma e 

suas “leis naturais” e sua distribuição. O exemplo que o autor dá é a própria explicação 

de Stuart Mill sobre o corpo teórico malthusiano: 

 

Entre as leis da Produção da Riqueza, que são leis reais da natureza, 

dependentes das propriedades dos objetos, e os modos de sua Distribuição, 

que…dependem da vontade humana. A economia comum dos economistas 

políticos confunde-os…atribuindo a mesma necessidade às coisas dependentes 

das condições imutáveis de nossa existência terrena, e àquelas que, sendo 

apenas as consequências necessárias dos arranjos sociais típicos, são 

meramente coextensivas a estas.407 
 

Nota-se aí uma grande fenda entre as leis naturais como provedoras da explicação 

sobre como se fomenta a riqueza para a sua distribuição. Mais do que isso, a distribuição 

em Malthus se torna o centro da reprodução do capital. Esse é o ponto que tanto Malthus 

quanto Sismondi, adversários da teoria de Say, se focaram e muitas vezes foram mal 

compreendidos por seus adversários, como nota Sowell.408 Os dois autores, mais do que 

se preocuparem com o clearing do mercado, insistiam que a saturação se dava na 

capacidade de reprodução do capital em um ciclo posterior. 

É na distribuição que Malthus iria se focar para solucionar esse problema. Assim, 

a propensão a poupar dos capitalistas poderia levar a uma crise. Sua solução seria uma 
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redistribuição de riquezas através das Corn Laws que permitisse maior rendimento para 

os donos de terras, que teriam maior propensão de consumir. Mesmo que pareça um 

argumento proto-keynesiano, as suas indagações à lei de Say se enquadram na sua visão 

da população pobre, atravessada por um viés moral. Por isso: "um aumento na 

produtividade não leva a um aumento na produção, mas a um aumento acentuado no lazer, 

porque os consumidores rapidamente ficam satisfeitos com as necessidades”.409 É a 

imoralidade que explica o comportamento geral e, por isso, que a pobreza deve ser tratada 

a partir de uma política de eliminação da superpopulação. 

Entendendo dessa forma, vemos que ela não modifica o discurso liberal em sua 

base, apenas representa uma abertura em seu círculo fechado de otimismo. O mercado 

continua como o centro de veridição, porém, com a pobreza tomada como insolúvel pelos 

modelos existentes, a economia deixa o otimismo para assumir a sua não-resolução sem 

controles externos. 

Por isso que, como apontam Milgate e Stimson, a questão da população que 

emerge no pensamento econômico com Malthus no fim do século XVIII foi uma 

transformação significativa na recepção do pensamento clássico calcado nas 

transformações do pensamento smithiano. Como já reproduzimos: “um certo grau de 

otimismo sobre as possibilidades de crescimento e progresso ilimitados se transformou 

em um pessimismo inquieto”.410  

Entretanto ela se torna lúgubre não só pela política malthusiana, mas porque o 

pobre é pensado dentro da economia, mas os motivos da pobreza não. O pobre continua 

julgado moralmente e recebe o destino daqueles que se desviam do sujeito poupador do 

modelo.  Mostra-se que as indagações sobre as falhas de mercado, que Malthus propõe, 

acabam por gerar uma virada pessimista no mesmo modelo, não sua transformação. O 

pobre ainda nem se tornou o desempregado quanto mais foi absorvido como parte do 

modelo econômico vigente. Mesmo assim, ao se tornar a ciência lúgubre, a economia 

abria espaço para questionamentos à sua efetividade que dariam frutos em um momento 

posterior. Se Keynes aponta Malthus como um de seus antecessores, como um dos 

hereges,411 não percebe que a falta do modelo de agregados que emerge nas décadas de 
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1920 e 1930 não o retira do ideário clássico. Malthus pode até apontar falhas de mercado 

(e está longe de ser o único), porém não consegue chegar a uma solução que não seja 

extra econômica. 

Keynes absorve o espírito questionador malthusiano, como ele reconhece, mas 

baseado nos agregados compostos pelas contas nacionais. O ataque bem-sucedido que o 

economista inglês faz ao arcabouço neoclássico só pode ser entendido quando o 

colocamos no contexto da emergência das contas nacionais. Isto porque Keynes inverte 

o sentido do homem poupador. Com ele, poupar deixa de ser uma virtude para se tornar 

um problema para a economia. E isso só é possível pelo que ele chama de falácia da 

composição, que é a base do “paradoxo da poupança”. A falácia da composição é 

acreditar que as virtudes do comportamento individual se transferem para o conjunto dos 

indivíduos. Nesse sentido, quando um sujeito poupa significa um benefício em sua vida. 

Seja na sua capacidade de investir ou na segurança para um futuro incerto. O economista 

britânico aponta para o fato de que se todos os cidadãos de uma determinada sociedade 

decidirem aumentar suas poupanças, o efeito é o contrário do desejado. Afinal, a redução 

do fluxo de saída de moedas de um indivíduo resulta na redução do fluxo de entrada de 

outro. Seguindo esta lógica, ao tentarem aumentar suas poupanças, os cidadãos acabam 

com uma poupança menor porque reduzem os negócios, o que reduz a renda e, 

consequentemente, a própria poupança. Esse é o sentido básico da macroeconomia: o 

comportamento dos agregados não reflete as escolhas e perspectivas individuais. Pensar 

em política econômica é pensar como se comportam os agregados em relação uns aos 

outros e não mais a somatória dos comportamentos individuais do homo economicus. 

Pensar a população é pensar a partir das “contas nacionais” surgidas no período.  

Por isso que não é o gênio de Keynes que transforma o pensamento, e sim deve-

se entendê-lo como reflexo na transformação da governamentalidade. Não é Keynes que 

inventa a macroeconomia, é a emergência da macroeconomia que permite que o 

economista inglês possa inverter os termos do modelo. É a partir dela que o desempregado 

pode deixar de viver no limiar do pensamento moral. Ele deixa de ser pensado enquanto 

ser individual, que pode ser moralizado ou não, para se tornar componente endógeno do 

funcionamento da economia. É a percepção sobre como o sujeito compõe a rede de 

produção e a sua capacidade de reprodução que foi essencial para a reversão da ideia do 

sujeito frugal como alicerce do discurso econômico 

A emergência da macroeconomia como campo específico é matéria de muita 

controvérsia na historiografia econômica. Estudos como o de David Laidler entendem 
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que a “revolução keynesiana” é muito mais a cristalização de um acúmulo de décadas 

anteriores em estudos sobre moeda e ciclos econômicos do que uma verdadeira “virada” 

no pensamento econômico.412 Segundo De Vroey, o termo macroeconomia foi cunhado 

por Ragnar Fritsch em 1933,413 indicando papel da Escola Sueca que Laidler aponta em 

seu livro.  

Nossa concepção da criação do campo macroeconômico difere não só das 

conclusões, mas das premissas destes autores. Não por acreditar que erram em suas 

análises sobre a existência ou não de uma Revolução Keynesiana e sim porque nosso 

interesse é que a “revolução” já é identificada como tal pelos atores envolvidos. Já em 

1947, Lawrence Klein publicava o livro intitulado Revolução Keynesiana414 e há centenas 

de relatos de economistas que se sentiam parte de uma revolução, portanto entendiam 

uma mudança essencial. E mais importante: a própria dificuldade dos textos herméticos 

de Keynes não permitem que estes relatos identifiquem um ponto exato de sua narrativa 

como o núcleo da transformação. Uma ideia específica que transformasse o ideário da 

época. Pelo contrário, tão comum como os relatos da percepção de estarem em posse de 

algo revolucionário, são os testemunhos de difícil compreensão do texto. A única 

coincidência nos relatos é o sentimento de que os economistas tinham ali um instrumento 

de interferência na criação de políticas econômicas. Em nossa concepção, este sentimento 

é muito mais resultado da emergência da macroeconomia do que de propostas específicas 

provindas do livro Teoria Geral do Emprego e da Renda, o foco da “revolução”. Keynes 

é o ponto da revolução porque traduz em modelo a ascensão dos agregados, a partir da 

emergência dos modelos de contas nacionais. É o tradutor de algo que já ia se 

solidificando a partir de diversas práticas governamentais. 

Por isso que, ao invés de tomarmos as teorias do ciclo como precursoras do 

estabelecimento da economia como um todo ou diagnósticos de desemprego involuntário 

como proto-keynesianos, entendemos que a macroeconomia só pôde se estabelecer como 

campo quando o pobre foi incorporado no modelo enquanto elemento endógeno. E isso 

só foi possível a partir do desenvolvimento das estatísticas nacionais nos anos 1930. Antes 

disso, são vários os autores que indicaram temas que ficariam conhecidos como 
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macroeconômicos, porém o fato da macroeconomia emergir como campo diferenciado 

dentro da ciência nos anos 30 é um resultado direto de uma nova ideia de população 

dentro da arte de governar. Que os livros sobre a história da macroeconomia iniciem-se 

com Keynes não é acidente, esquecimento ou desconhecimento dos seus antecedentes, é 

a percepçãode  que apenas naquele momento ela se torna um problema específico.  

O historiador David Laidler explica que o mito do papel da teoria keynesiana no 

nascimento da macroeconomia começou com o próprio economista inglês. Ao 

caricaturar, como ele acredita, os economistas clássicos e distanciar o seu trabalho deles 

em seu artigo de 1936, Keynes procurou instituir seu trabalho como iniciador de uma 

nova tradição da ciência econômica. Explicação aceita e divulgada por muitos.415 No 

entanto, Laidler retraça os passos da ciência econômica para demonstrar como autores 

como Knut Wicksell foram essenciais para a emergência da ideia da demanda efetiva. Em 

uma proposta que concordamos, Tyler Beck Goodspeed vai mais longe ao rastrear as 

ideias tanto de Keynes quanto de Hayek ao que chama de conexão wickselliana. Com 

isso, Goodspeed procura demonstrar que teorias consideradas antíteses são, na verdade, 

mais próximas do que aparentam.416 Wicksell é importante em nossa tese para entender 

qual a modificação fundamental que a obra keynesiana representa na própria ideia de 

população e por que, mesmo que a demanda efetiva apareça em seu corpo teórico, ainda 

permanece presa à governamentalidade liberal. 

O modelo wickselliano já antecipa a falta de coordenação entre as trocas reais e 

monetárias e incorpora o tempo como variável real. Partindo da ideia de taxa de juros real 

e natural, o economista sueco mostra que alterações na quantidade de moeda modificam 

a taxa de juros (seguindo a lei de oferta e procura: quanto mais moeda na praça, menos 

se pagará em juros para obtê-la) e esta modificação leva à crise. Isso porque quanto mais 

barato o crédito, menos um negócio precisa render para pagar o empréstimo e obter o 

lucro médio. Com isso, negócios que não seriam rentáveis com uma taxa de juros natural 

(aquela que equaciona o quanto as pessoas querem emprestar com o quanto se quer 

emprestado no atual clima econômico), se tornam atrativos com uma taxa real mais baixa 

pelo dinheiro injetado pelo governo. Como os bancos demoram a ajustar suas taxas à 

natural, há um período de euforia seguido pela quebra generalizada das empresas não 
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rentáveis quando se dá o ajuste da taxa de juros real com a natural. Apesar da importância 

do deslocamento de falhas de mercado para a alocação intertemporal de recursos reais, 

ao invés de uma consequência puramente monetária, entendemos que seu modelo ainda 

se estabelece dentro do mundo ideal do equilíbrio walrasiano e com a relação direta entre 

pobreza/preguiça. Como pode-se notar na ideia de taxa natural de juros, tudo gira em 

torno do nível de poupança da população em questão. Isso significa um reforço à 

concepção do homo economicus, mesmo com a absorção do mercado “imperfeito”. Como 

reforço, recorremos a Mats Lundahl, que explica em seu livro como o economista sueco 

reaviva as teses malthusianas e a necessidade do cálculo de uma população otimizada,417 

com este se dando dentro da versão do homo economicus neoclássico. O modelo 

wickselliano é importante porque contribui para Keynes formatar suas ideias, só não 

significa uma ruptura com a governamentalidade liberal somente pelos processos 

intertemporais e as falhas de mercado. O próprio termo natural para o nível de 

poupança/necessidade de empréstimo, já aponta para um reforço dos pressupostos do 

modelo neoclássico.  

Essa explicação é importante para entendermos o que pode ser significado como 

Revolução Keynesiana e como ela aponta algo muito maior do que a obra do autor inglês 

e significa uma quebra fundamental com o liberalismo e o início de uma nova 

governamentalidade. Assim, se a ciência econômica disputa a extensão da revolução 

iniciada por Keynes a partir da noção de paradigma kuhniano, para nós importa que mais 

que uma Revolução Keynesiana, este é o momento de uma “revolução” macroeconômica. 

Fiaromonti é quem melhor resume o significado da construção dos agregados:                           

“Até então, economistas e formuladores de políticas viviam em dois mundos 

relativamente separados[...]com a compilação de contas estatísticas nacionais, o espaço 

para a cooperação na formulação de políticas cresceu consideravelmente”.418 É a partir 

da gestão dos agregados que o Estado entrará como gestor da economia e de lá não mais 

sairá. O neoliberalismo que estudaremos não será uma transformação da 

governamentalidade liberal. Essa transformação ocorreu na emergência da 

macroeconomia; o neoliberalismo será um momento daquilo que chamaremos a partir 

de agora de governamentalidade concorrencial. 
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Este termo surge porque acreditamos que, ao ignorar as modificações técnicas 

dentro da ciência econômica, autores como Foucault, Laval, Dean e outros deixaram de 

lado aspectos importantes no estudo sobre a governamentalidade neoliberal e como ela 

não surge de uma reação ao keynesianismo, mas junto com ele. É uma nova maneira de 

governar a população através de agregados nos modelos econômicos. 

Para esses autores, o neoliberalismo emerge como uma reorganização na forma 

de “conduzir as condutas” onde o mote não é mais perguntar ao Estado que liberdade ele 

irá dar à economia, mas perguntar a ela:  “como a sua liberdade vai poder ter uma função 

e um papel de estatização, no sentido de que isso permitirá fundar efetivamente a 

legitimidade de um Estado?” A grande novidade é que mais que o princípio da troca, é a 

concorrência que embasa esta racionalidade. Assim, o homo economicus deixa de ser o 

sujeito da troca, para tornar-se empresa de si mesmo. Como escreve Foucault: 

 

A sociedade regulada com base no mercado em que pensam os neoliberais é 

uma sociedade na qual o que deve constituir o princípio regulador não é tanto 

a troca das mercadorias quanto os mecanismos da concorrência. São esses 

mecanismos que devem ter o máximo de superfície e de espessura possível, 

que também devem ocupar o maior volume possível na sociedade. Vale dizer 

que o que se procura obter não é uma sociedade submetida ao efeito-

mercadoria, é uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial. Não uma 

sociedade de supermercado – uma sociedade empresarial.419 
 

Porém, esses autores não perceberam que a semente da ideia do homem 

empreendedor se encontra em Keynes, a partir da macroeconomia, e não na reação dos 

liberais às suas ideias. Isso fica bastante claro para quem estuda os textos do economista 

inglês. Um mote recorrente nele é que não existem mais os “empreendedores de outrora”. 

Mais que isso, eles não podem existir porque entrou-se em uma nova época do 

capitalismo. Em seus escritos menos especializados, Keynes insiste na não-adequação do 

laissez-faire para este novo período. Assim, o seu celebrado texto The end of laissez-faire 

não condena o livre mercado por seu erro inerente, e sim porque ele foi concebido em um 

momento em que ele diagnosticava as forças do período, já passado. Pregar o laissez-

faire era o correto em um momento mais “simples” e de espírito aventureiro.420 No 

entanto, esse período ficou para trás e apenas os conservadores não compreenderam isso. 
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Em Am I a Liberal? Keynes culpa o princípio da hereditariedade como fonte do declínio 

do capitalismo individualista: 

 

Acredito que as sementes da decadência intelectual do capitalismo 

individualista devem ser encontradas em uma instituição que não é em nada 

característica de si mesma, mas que se apoderou do sistema social do 

feudalismo que a precedeu — a saber, o princípio hereditário. O princípio 

hereditário na transmissão da riqueza e no controle dos negócios é a razão 

pela qual a liderança da causa capitalista é fraca e estúpida. É muito 

dominada por homens de terceira geração.421 
 

Como se lê acima, é uma espécie de degeneração do capitalismo individualista 

que causa homens de terceira geração, fracos e sem o espírito aventureiro de outrora. Não 

se deve confundir este espírito com o amor ao dinheiro, que Keynes abomina. Pelo 

contrário, se estes textos são anteriores ao Keynes da Teoria Geral e da demanda efetiva, 

podemos fazer uma conexão direta deles e sua denúncia dos “homens entediados à 

procura de dinheiro”422 com a falta do espírito aventureiro e a mudança que cristaliza toda 

a modificação, que é o novo papel da moeda no pensamento econômico.  

Pois, ao inverter o sentido antropológico da poupança, em que o homem deixa de 

ser um gastador para ser um poupador, é a moeda e o fetichismo sobre ela que permite 

essa mudança. Não é por acaso que a obra A filosofia do dinheiro de George Simmel surja 

em 1900, no mesmo período de inquirição sobre o papel dos homens pobres na sociedade. 

Para ele, o dinheiro é “um meio de relacionamento e de comunicação totalmente universal 

e efetivo no mesmo nível e em todos os lugares à personalidade, [...] uma reserva 

maximizada, permitindo a individualização e a liberdade”.423 A reserva maximizada 

aparece pelo caráter totêmico do símbolo universal. O selvagem é agora aquele que coleta 

e armazena o objeto sagrado. A moeda transpõe o seu sentido habitual para incorporar o 

próprio sentido de gestão da população.  

Em Keynes, o seu caráter totêmico encerra o espírito de inovação: “a maioria dos 

homens ama mais dinheiro e segurança, e menos criação e construção, à medida que 

envelhecem”.424 É o dinheiro e sua função em relação aos agregados que revela como o 

amor ao dinheiro pode se tornar um fator de queda da concorrência. Não é o excesso de 
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concorrência que caracteriza o modelo keynesiano, é a sua falta. A concorrência 

identificada como base da emergência da governamentalidade neoliberal é estabelecida 

como problema a partir da gestão dos agregados macroeconômicos.  

É por isso que acreditamos que a forma de emergência da chamada 

governamentalidade neoliberal difere das explicações correntes nos estudos de 

governamentalidade. Ao nos conectarmos com as próprias modificações na ciência, 

percebemos que não se pode ignorar a emergência da macroeconomia como essa nova 

forma de governar o sujeito. A macroeconomia se torna a gramática do governar, algo 

presente até hoje. Como veremos, mesmo a volta do homo economicus para frente dos 

modelos no neoliberalismo é rearticulada dentro da macroeconomia. Ele só é reconhecido 

como algo passível de gerar políticas públicas a partir do momento em que é enquadrado 

dentro desta gramática. O neoliberalismo e o empresário de si mesmo que o caracteriza 

só se torna o objeto do governar quando traduzido em termos macroeconômicos 

(estudaremos isso no capítulo 5). 

O Plano Marshall foi o momento definitivo de difusão do ideário macroeconômico 

por todo o globo. Uma anedota interessante sobre como o PIB ainda era um conceito novo 

na década de 1940 é contada por Ben Steil em sua história do Plano Marshall. A Comissão 

Europeia de Cooperação Econômica exigia dos países que requeriam ajuda econômica no 

pós-guerra seus números nacionais referentes à economia de 1929 e projetando-a até 

1951. O delegado inglês Eric Roll, ao se encaminhar na madrugada para seu quarto, 

percebeu as luzes acesas no quarto da comissão grega. Notou que lá dentro havia um 

oficial preenchendo os questionários sobre a economia nacional e o avisou de que 

deveriam ser remetidos para o país e preenchidos por seus especialistas. O oficial grego 

respondeu que ninguém saberia disso por lá e estava inventando os números de cabeça.425 

Como o próprio Steil explica: se essa história reflete as lendárias deficiências fiscais e 

burocráticas dos gregos, ela mostra mais ainda o status diminuto que a macroeconomia 

tinha no período. E isso explica porque as teses de Keynes, se já se popularizaram na 

academia no momento de suas publicações (a historiografia dá conta do frenesi causado 

pela publicação do livro Teoria Geral do Emprego de Keynes), só se firmaram como 

política pública no pós-guerra. É a importância dada aos dados agregados, que o grego 

não entendera ainda, que permite que o “keynesianismo” se torne o modo usual de 

governar no mundo. 
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O que importa notar é que o surgimento de Keynes se dá dentro desse contexto. 

Por isso que menos que identificar Keynes como um ponto isolado de transformação de 

paradigma, podemos entendê-lo como o símbolo da incorporação do desempregado no 

modelo econômico como fator endógeno a partir da construção dos agregados, gerando a 

grade de inteligibilidade do governar que é a macroeconomia. Mais que isso, podemos 

identificar sua relação com a emergência do concorrencialismo enquanto arte de governar 

ao assimilarmos a famosa diferença entre a obra de Keynes e o keynesianismo (chamado 

de keynesianismo bastardo por Joan Robinson) e sua incorporação como mainstream na 

chamada síntese neoclássica.  

É a partir da síntese neoclássica e a transformação das teses de Keynes no 

chamado keynesianismo que podemos compreender como se articula a absorção do 

desempregado dentro da estrutura do homo economicus maximizador e faz emergir a 

macroeconomia como discurso articulado e centro da teoria econômica mainstream, 

principalmente pela formalização da teoria keynesiana no modelo IS-LM de Hicks426, já 

na década de 1930, o que permitiu a compatibilização entre teoria keynesiana e a teoria 

neoclássica, possibilitando a base teórica da intervenção concebida em um modelo 

formal. 

O debate não só na história econômica como entre os próprios economistas sobre 

a Revolução Keynesiana e sua relação com a teoria neoclássica é interminável. Dele, 

surgirão os pós-keynesianos e neokeynesianos que povoarão boa parte dos nossos 

capítulos posteriores, ou como chamaria Paul Krugman: os “Chapter12ers” e os 

“Book1ers”, referindo-se às partes da Teoria Geral da qual cada grupo retira suas teses 

centrais.427 A diferença entre eles é muito importante para entendermos como a 

emergência da macroeconomia se estabelece como padrão. Os pós-keynesianos se 

intitulam os verdadeiros herdeiros de Keynes ao defenderem que a principal contribuição 

do economista inglês é a ideia de incerteza radical. Isso quer dizer que a figura do homo 

economicus não se encaixa em seu modelo. Os animal spirits do investidor é a peça 

central e ele está atrelado a fatores imprevisíveis, que não se coordenam com a ideia do 

homem maximizador. Com essa concepção, os pós-keynesianos permaneceram nas 
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margens da ciência, expulsos pela versão mainstream.  Nela, os neokeynesianos se 

tornaram os grandes coordenadores das políticas econômicas nacionais até a década de 

1970. Estes cientistas absorvem como herança principal de Keynes, a noção de que o 

equilíbrio geral pode ser atingido em níveis subótimos, com desemprego. Tomando as 

lições centrais da teoria neoclássica, a conjugam com os agregados econômicos 

sintetizados por Keynes. Esse modelo ficou conhecido como keynesianismo hidráulico, 

porque entende que o fine tuning dos componentes econômicos pelo governo podem fazer 

com que se atinja o equilíbrio geral dos mercados. Como já citamos, o modelo IS-LM se 

torna a grande matriz desse pensamento. Vejamos seu gráfico: 

 

Tem-se aí a relação da economia real (curva IS) com economia monetária (curva 

LM), que conjuga a taxa de juros e a renda. O importante disso é perceber que essa 

incorporação da moeda é um ponto de virada. Se estudiosos como Yonay traçam a derrota 

do institucionalismo econômico de autores como Veblen para o neoclassicismo no 

começo do século XX e acusam a história econômica de apagar esses autores, que 

apontavam as falhas de mercado e a necessidade de intervenções políticas antes de 

Keynes428, importa perceber que eles não tinham um modelo que integrasse todos os 

elementos. Como Backhouse explica, a função-consumo keynesiana não tem um paralelo 

em nível microeconômico, a “determinação do nível de equilíbrio de renda nacional 
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usando a função-consumo e a condição de que no equilíbrio investimento é igual a 

poupança”429 só é possível a partir de modelos macroeconômicos, como a IS-LM. 

Assim, estabelecer formalmente a intervenção governamental não dependeu 

apenas da compilação de dados, mas da relação deles com a ideia de que o comportamento 

macro não emula o micro. Yonay ao descrever a posição de Burns frente à 

macroeconomia keynesiana sintetiza a ideia dos institucionalistas ao escrever sobre ela: 

“contínua desconfiança de modelos construídos a partir desses agregados resultou em sua 

visão de que os agregados não refletiram adequadamente o que se passa na economia”.430 

A fixação no estudo empírico tornou a concepção institucionalista marginal no pós-

Segunda Guerra, com a ascensão dos modelos macro. Ela demonstra que não é nem a 

intervenção do Estado por si só que estabelece o modelo keynesiano, nem mesmo o 

diagnóstico de fracasso do homo economicus. É só quando se estabelece uma nova 

gramática do governar, uma nova ideia de população, que se pode entender a ruptura da 

governamentalidade liberal. 

A síntese neoclássica integra o desempregado como fator endógeno da economia. 

Ele passa a ser governável a partir das próprias manipulações do sistema hidráulico. Tem-

se aí toda a modificação da relação entre governo e população, entendida como 

crescimento do Estado. Isso porque o sistema de bem-estar social se capilariza a partir do 

Estado, não mais em bases explicitamente morais. Os esquemas de previdência social, 

seguro-desemprego e outras redes de proteção não são mais pensados de forma separada 

da economia, mas sim como fatores de reprodução do próprio sistema. Como Rapley bem 

sumariza:  

 

O estado de bem-estar em si não era necessariamente essencial para a gestão 

da demanda keynesiana. Mas, garantindo um nível mínimo de demanda, 

inicialmente parecia suavizar o ciclo de negócios, garantindo que o consumo 

nunca caísse abaixo do piso proporcionado pelo apoio à renda e oferecendo 

'estabilizadores automáticos' como o alívio do desemprego em tempos de 

recessão.431 
 

Os esquemas no estilo Poor Laws não fazem mais sentido quando a própria gestão 

da população é percebida como manejo das variáveis investimento e poupança. Um 
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exemplo bastante fácil para se compreender isso é o Programa Bolsa Família, aprovado 

por todos os espectros do campo político mainstream em nossos tempos (inclusive o 

presidente do ultraliberal Partido Novo, João Amoêdo). Esse programa não foi premiado 

e defendido pelo seu caráter moral, mas pelo seu papel na reprodução do modelo 

econômico. É a capacidade de aumento de renda, aumento da função-consumo (para os 

keynesianos) e capacidade de aumentar os investimentos nas regiões onde foi 

implementado que o torna atrativo para os economistas. Mesmo as críticas (dentro do 

campo econômico) se dão pela sua funcionalidade ou não no modelo e não através do 

discurso do laissez-faire clássico.  

Enquanto as intervenções sobre os pobres na governamentalidade liberal se dava 

sobre o indivíduo e sua capacidade para o trabalho, os dispositivos que passam a emergir 

são todos estabelecidos a partir do governo dos agregados. Os diversos componentes que 

irão formar o Welfare State – saúde, educação, seguro-desemprego etc – são pensados em 

suas capacidades de manter o concorrencialismo a todo vapor. O dispêndio nesses 

programas não vai ser elaborado a partir de seus efeitos em cada indivíduo, mas sim sobre 

o modelo agregado. O seguro-desemprego, por exemplo, não é concebido mais como 

compensação ao sujeito incapaz de inserir-se no mercado de trabalho, e sim no efeito que 

tem sobre componentes como renda e consumo nacionais. A intervenção micro, no 

indivíduo atomizado, se torna marginal para a ativação da concorrência. Para isso, 

importa identificar os desencontros entre índices agregados como renda, consumo e 

investimento e atuar nestas distorções. 

Isso não significa que toda a política se concentrará em dados compilados e 

agregados para a análise dos técnicos, mas sim que a relação entre o privado e o público 

passa a ser atravessada por uma série de instituições que constituem o sujeito do governar 

de uma nova maneira. Rose resume bem como se dá o gerenciamento da população: 

 

Em segundo lugar, a gestão da subjetividade tornou-se uma tarefa central para 

a organização moderna. As organizações vieram para preencher o espaço entre 

a vida "privada" dos cidadãos e as preocupações "públicas" dos governantes. 

Escritórios, fábricas, companhias aéreas, faculdades, hospitais, prisões, 

exércitos e escolas envolvem o gerenciamento calculado das forças e poderes 

humanos na busca dos objetivos da instituição.432 
 

Os dispositivos do welfare state funcionam como instrumentos de manejo da 

vida “privada” em benefício das preocupações “públicas”, preocupações que são 
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interpretadas pela linguagem macroeconômica. O preenchimento desse espaço entre 

“privado” e público” é entendido a partir da otimização do modelo econômico 

concorrencialista. Gerenciar, deslocar, treinar e dotar verbas são sempre traduzidos para 

a relação desemprego-inflação, passando por elementos como renda e investimento 

nacionais. Os aparatos estatais pelos quais os indivíduos são organizados surgem de 

forma que a ativação da alma concorrencial se dê por essa relação coletiva, os 

agregados. 

Essa governamentalidade é que significa a ruptura com a governamentalidade 

liberal; e o neoliberalismo, que surge como programa político no final dos anos 1930, só 

conseguirá obter sucesso no momento que articula o estímulo ao sujeito empresarial à 

eliminação da dimensão temporal que a síntese neoclássica absorveu. 

É por isso que se precisa entender que a criação do espírito da concorrência como 

alma da governamentalidade neoliberal deve ser retraçada até sua origem keynesiana. 

Laval, que segue Foucault na genealogia desse novo espírito, coloca o keynesianismo 

como fruto de uma corrente que se estabelece "no cruzamento do radicalismo com o 

socialismo, que se empenha em pensar a reforma do capitalismo”.433 Mesmo que o autor 

francês explique que não é um “desvio do ‘verdadeiro liberalismo’”,434 logo parte para as 

correntes que entendem serem mais conectadas à emergência do concorrencialismo 

neoliberal. 

Em nossa percepção, isso é ignorar como a macroeconomia de fundo keynesiano 

é a gramática que modela todo o pensamento econômico neoliberal. O neoliberalismo é 

macroeconômico (mesmo que se baseie na formulação de microfundações para a 

macroeconomia, como veremos no capítulo 5), e a principal característica que formata a 

condução do homem empresarial é porque, ao contrário da governamentalidade liberal, 

toda sua atuação é pensada a partir dos agregados econômicos. Ignorar como a 

macroeconomia keynesiana incorpora a falta da concorrência como sua base inicial é 

partir de um diagnóstico que acaba por ter que ignorar as diversas e abundantes 

intersecções do keynesianismo, enquanto instrumental científico da economia, e o 

neoliberalismo. Não é uma especificidade do Brasil que os economistas neoliberais, 

impulsionadores da concorrência, sejam neokeynesianos. Esta é uma característica que se 

reproduz em todo o mundo.  Por isso é importante notar como Keynes, antes mesmo de 
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se tornar o Keynes da TGE, já estabelecia a falta do espírito concorrencial com o fim do 

laissez-faire. Os trechos que destacamos de seus escritos evidenciam que a sua busca era 

por instrumentos que permitissem o bom funcionamento da economia em um novo 

mundo em que a concorrência desaparecera como ethos. O pobre que entra como fator da 

macroeconomia não é o homem nu de Malthus, é do espírito aventureiro corroído. Não é 

por acaso que Keynes denuncie os sindicatos como tiranos no mesmo espírito que 

denuncia o laissez-faire como inadequado. A falta do espírito concorrencial faz com que 

o homem de negócios entesoure sua moeda e os trabalhadores se enclausurem em suas 

demandas corporativas. Na sua resenha sobre a obra de Orson Welles, Clissold, o 

economista deixa seu desconforto com este mundo explícito. Os homens se tornaram 

“aposentados de corpo são” e os dirigentes do sistema preferem a segurança ao espírito 

da inovação. O laissez-faire, como discurso destes conservadores, é fator de bloqueio da 

concorrência e não o seu impulsionador. Não é a concorrência que é criticada por ele, é a 

sua falta. A mesma racionalidade que constrói o Estado de Bem-Estar Social é a que fará 

os conceitos econômicos se expandirem para as outras esferas da vida. Se Keynes não é 

keynesiano, o neoliberalismo é (em seu sentido macroeconômico).  

É por isso que é preciso separar os momentos neoliberais. O primeiro como 

movimento intelectual e político e o segundo como matriz principal da 

governamentalidade macroeconômica. É daí que tiramos a distinção entre novo 

“liberalismo” e neoliberalismo que Laval propõe. Esse é outro grande debate na 

historiografia sobre o neoliberalismo. Se a data de seu nascimento é quase um ponto 

pacífico na historiografia, o seu desenvolvimento é algo bastante problemático. Steadman 

Jones o divide em três períodos; Ebenstein em dois; Burgin vê as modificações como 

resultados de articulações internas da Sociedade Mont-Pelerin; e Mirowski o entende 

como um movimento uno e flexível, a ponto de enganar aqueles que se debruçam sobre 

ele. Esses são alguns dos exemplos mais célebres, porém há muitos outros. Concordamos 

com Mirowski quando identifica os três elementos da sociedade neoliberal como os 

ordoliberais, a Escola de Chicago e a Escola Austríaca.435  

Porém, em nosso entendimento, esses elementos se conjugam no primeiro 

momento político do neoliberalismo, que chamamos de “novo liberalismo”, e não pode 

ser confundido com a governamentalidade neoliberal. Ao contrário do que entendem a 

maioria dos estudiosos da governamentalidade e mesmo os analistas contemporâneos, a 

                                                           

435 MIROWSKI, Philip. Never Let a Serious Crisis Go To Waste. How Neoliberalism Survived the 

Financial Meltdown. London: Verso, 2013. p. 42. 



 

 

196 

 

Escola Austríaca não se confunde com a arte de governar neoliberal. A sua marginalidade 

no campo científico econômico atual reflete não só uma divergência metodológica, mas 

sim uma concepção ontológica radicalmente diferente da governamentalidade neoliberal. 

Se ela se utiliza da linguagem econômica, ela é uma teoria moral em linguagem 

econômica, não absorvendo os agregados macroeconômicos. Se figuras como Hayek e 

Mises são centrais na “fobia do Estado” como ponto nuclear do neoliberalismo, e sua 

ideia do preço como principal indicativo da economia se torna base da “democracia 

econômica”, a incapacidade de aceitarem o novo discurso torna-os figuras marginais 

dentro da ciência, mesmo que permaneçam como figuras políticas centrais no 

ressurgimento do laissez-faire. 

 O novo liberalismo não nasce como uma resposta direta ao keynesianismo, mas 

junto com ele em suas tentativas de salvar a civilização (e não o capitalismo). Os homens 

reunidos no Colóquio Walter Lippman também projetavam uma economia que lidasse 

com a “politização” da pobreza:  

 

Sr. Rüstow — A questão em destaque é mais estreita: é saber se a concentração 

ilimitada é uma tendência imanente e natural da própria economia ou uma 

tendência extra-econômica e, portanto, evitável. O Sr. Detoeuf disse que houve 

situações no sistema competitivo em que o Estado não pôde se abster de 

intervir. É bem provável que seja verdade. Mas temos que perguntar como 

essas situações surgiram, se não foi o próprio Estado que as fomentou ou até 

mesmo as criou. E temos que nos perguntar novamente em qual direção o 

Estado deve intervir uma vez que tal situação tenha sido criada.436 
 

Veremos isso em detalhe no item 3.3, mas deve-se já compreender que a 

intervenção ou não do Estado que o “neoliberal” Rüstow se indaga é sempre pensada no 

funcionamento dos agregados, e não se confunde com o modelo dos marginalistas. A 

maneira de manejá-los será diversa e gerará diversas correntes, mas todas dentro do 

concorrencialismo macroeconômico. É por isso que, se retomarmos toda construção do 

discurso econômico no Brasil, não é a capacidade do Estado reverter o impulso 

parcimonioso que irá se revelar como ponto de discussão. O Estado surge como o 

estimulador do sujeito trabalhador e frugal. Seja nos escritos de Simonsen ou de Gudin, 

essa é a linha que compõe as suas ideias. Como apontam diversos autores, o 

desenvolvimentismo da década de 1950, tangencia os problemas encarados nos países 
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centrais exatamente por esse diagnóstico. Porém, se as novas ideias de função consumo 

e demanda efetiva pouco se relacionam com o desenvolvimento do pensamento 

econômico nacional naquele período, isso não significa que a “revolução keynesiana” 

passa ao largo em nosso país. É o que veremos. 

 

3.2 Roberto Simonsen e a Nationalökonomie 

 

Vera Cepeda identifica em Roberto Simonsen a grande guinada no pensamento 

econômico nacional. Simonsen constituiria esta virada não pelas novidades teóricas no 

discurso econômico em si, mas por articular a teoria econômica com a noção organicista 

que já permeava a ideia de Estado; para ela, a ideia do Estado interventor não é uma 

novidade em seu discurso, mas sim a sua articulação com o campo econômico.437 No 

entanto, estudaremos como a relação com o Estado que ele compõe ainda não se insere 

no discurso macroeconômico que acabamos de descrever no subitem anterior e, 

consequentemente, não apresenta nenhuma ruptura significativa com seus predecessores. 

Como mostraremos, ao contrário da opinião corrente, a novidade estará em Eugênio 

Gudin, seu adversário liberal.  

Se a despassionalização da política levou à ascensão da economia como centro do 

governo brasileiro, este tinha que lidar não só com os “homens esquecidos” da maneira 

descrita no segundo capítulo, porém também com uma série de novidades que as 

primeiras décadas do século XX apresentaram em todo o mundo. Seja a emergência do 

movimento operário, trazendo a ameaça de revoluções para os grupos abastados ou os 

efeitos das crises ocorridas no período. Será entendendo o cerne das políticas econômicas 

do período em reação a estes eventos que poderemos clarificar alguns diagnósticos 

equivocados. 

Não são poucos os momentos que Simonsen se posiciona no modelo de 

despassionalização da política. Um dos temas principais de seus escritos e falas é o 

engenheiro como o planejador social. Governar seria emular a maneira que o engenheiro 

encara seus projetos: de forma fria e lógica. Se este já é um plano bastante proposto desde 

a década de 1880, com a ascensão dos “engenheiros” e a influência do Clube da 
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Engenharia438, a novidade em Simonsen serão as propostas de ciência e controle social 

articuladas a um projeto de progresso econômico nacional. Diversos tipos de intervenções 

sobre a população são conhecidos nas primeiras décadas do século XX, principalmente 

as médicas, mas Simonsen é o principal representante de uma forma de pensar estas 

intervenções a partir da linguagem econômica.   

Por isso que, se muitas vezes ciência e controle social são interpretados como 

respostas pragmáticas ou incorporações do autoritarismo europeu no Brasil, em resposta 

às demandas crescentes dos trabalhadores; mostraremos que elas refletem de forma 

bastante “fiel” algumas das correntes do pensamento econômico mundial do período. O 

ostracismo em que caíram estas correntes na historiografia do pensamento econômico 

acaba por distorcer a própria visão que temos de nossos “economistas”, como Roberto 

Simonsen.  

O equívoco ocorre porque a historiografia sobre a ciência econômica mundial 

costuma deixar de lado o discurso predominante das primeiras décadas do século XX 

como um acidente ou desvio de percurso, fazendo com que as comparações dos discursos 

econômicos se deem entre as vertentes consagradas na historiografia sobre o pensamento 

econômico. Com isso, muitas vezes se compara o pensamento econômico brasileiro com 

uma versão idealizada do mundial, distorcendo e criando verdadeiras desconexões entre 

eles. 

Desse modo, as diversas vertentes institucionalistas, que tomaram de assalto esse 

período, são esquecidas ou colocadas às margens, fazendo-se uma relação direta entre o 

marginalismo do fim de século com as teses de equilíbrio marshalliana e seguindo para a 

disputa entre keynesianos e liberais/neoliberais. Isso confunde até mesmo os críticos da 

versão mainstream da economia, fazendo com que concentrem suas análises nessas 

linhas. Um debate interessante para se perceber como isto é reproduzido na historiografia 

é sobre até que ponto o New Deal foi ou não keynesiano ou se foi puro pragmatismo da 

presidência Roosevelt. Deixa-se de lado todo o arcabouço teórico que os institucionalistas 

americanos desenvolveram e implementaram naquele momento e que resultou nas 

políticas rooseveltianas para filtrá-lo através das categorias que acabaram por predominar 

na historiografia. 

Se, no subitem anterior, reproduzimos, de certa forma, esta passagem do modelo 

neoclássico para o keynesiano, é porque a transformação que gerou o keynesianismo se 
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dá sobre a gramática neoclássica; é com ela que Keynes dialoga. Porém, as políticas 

públicas das primeiras décadas do século XX não fixaram-se em um único modelo, 

revezando-se entre o institucionalismo e o livre-mercadismo neoclássico. São estas as 

propostas das décadas de 1920 e 1930 no mundo. No entanto, mesmo que crítico ao 

neoclassicismo, já apontamos como o institucionalismo não rompera barreiras no 

discurso econômico ao não conceber modelos que ultrapassassem a microeconomia. É 

este o ponto central de nossa hipótese: tanto o institucionalismo como as teses de 

economia nacional e corporativismo que Roberto Simonsen e seus pares industriais 

reverberaram se encontravam na gramática liberal e por isso não podem ser considerados 

precursores de propostas posteriores, como o keynesianismo nacional e o 

desenvolvimentismo. Estes refletiam uma nova arte de governar, que estudamos no 

subitem anterior. 

O arcabouço teórico institucionalista não apenas é mencionado pelo industrial, 

como Eugênio Gudin acusara439, mas reflete a maneira como os diferentes aparatos 

nacionais tentaram lidar com a emergência da pobreza enquanto problema político, ainda 

dentro da governamentalidade liberal, e aquilo que era visto como limites da ciência 

neoclássica.  

Pudemos notar como a macroeconomia emergiu na Europa e nos Estados Unidos 

a partir de uma série de dispositivos que tinham o tratamento da pobreza como sua 

principal preocupação. Tomando-a como exógena aos modelos econômicos, importava 

prover a subsistência mínima para aqueles que demonstrassem plena incapacidade para o 

trabalho. É a partir desses dispositivos que institutos de contas nacionais, associações de 

legislação trabalhista e outras assemelhadas passam a existir nas primeiras décadas do 

século XX. A modificação macroeconômica se cristaliza no trabalho de Keynes, mas ele 

é a incorporação de uma nova maneira dos dispositivos de governar lidarem com o 

problema da pobreza.  

Porém, estudamos como no Brasil o sujeito pobre foi invisibilizado no século XIX 

a partir de um liberalismo calcado na combinação vocação agrária/escravidão. Não 

espanta que a historiografia só identifique a emergência da “questão social” nos anos de 

1920 e 1930 em nosso país. As instituições responsáveis pela transformação no discurso 

econômico não se encontravam presentes e isso foi muito importante para sua 

conformação. Angela de Castro Gomes, que busca redefinir os marcos temporais do 
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surgimento da classe trabalhadora como elemento relevante da vida política em nosso 

país, estudando as primeiras décadas do século XX, identifica nos movimentos socialistas 

e anarquistas do início do século passado a formação de uma identidade social. Não 

disputamos essa análise, no entanto, como a própria autora diz: “no término da Primeira 

República, já existia uma figura do trabalhador brasileiro, embora não existisse um 

cidadão-trabalhador”.440 Esse diagnóstico aponta para o que viemos argumentando: a 

falta de dispositivos que levassem em conta o indivíduo pobre como parte do discurso 

econômico – mesmo tomando-o como exógeno – fez com que, mesmo articulados 

politicamente, fossem encarados dentro de uma etapa anterior à sociedade comercial,  não 

como parte integrante de uma já desenvolvida. Castro Gomes demonstra isso ao explicar 

que: 

 

Quer fossem ex-escravos ou imigrantes. A “preocupação com o ócio e a 

desordem era muito grande, e ‘educar’ um indivíduo pobre era principalmente 

criar nele o ‘hábito’ do trabalho” [...]“era obrigá-lo ao trabalho via repressão e 

também via valorização do próprio trabalho como atividade moralizadora e 

saneadora socialmente. O ‘pobre’ ocioso era indubitavelmente um perigo para 

a ordem política e social segundo esta perspectiva”.441 
 

Se a preocupação com a moral dos trabalhadores estava presente em todo o 

mundo, Castro Gomes informa que, no Brasil, o momento de repressão, construção e 

implementação do projeto trabalhista não foram simultâneos e que esse hiato foi 

preenchido por propostas da Igreja, que, sendo profundamente assistencialistas e 

desmobilizadoras, não conseguiram sensibilizar os trabalhadores.442 Sua análise vai de 

encontro com o que expusemos anteriormente: a falta de dispositivos não conectados à 

caridade para lidar com o pobre no nosso país. E, como já explicamos, isso fez com que 

o núcleo de explicação da presença de trabalhadores inadequados fosse deslocado para a 

relação Estado ibérico-falta da sociedade comercial. 

A implementação de práticas de regulação do trabalho em nosso país iria 

reproduzir essa situação. Levando isso em conta, impressiona o número de elementos 

semelhantes entre o “pragmatismo” dos economistas institucionalistas americanos e as 

táticas do setor industrial brasileiro daquele momento. Mesmo com poucas referências 

teóricas, ou pelo menos não externadas de forma sistemática, os pontos de intersecção 

são muitos e nos servem para a reflexão de como a similaridade dos industriais brasileiros 
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a outro grupo de teorias mostra que não se pode acusá-los, como é feito comumente, de 

agirem sem conceitos unificadores de suas condutas. A diferença se daria por conta de 

como cada grupo encarava os trabalhadores de suas nações. 

Como o próprio subtítulo do seu livro, que conta a história do movimento 

institucionalista americano, já destaca, para Malcolm Rutherford, as chaves de 

compreensão do movimento institucionalista é ciência e controle social,443 significando o 

momento em que diversos economistas passaram a entender que o progresso econômico 

só poderia ocorrer a partir da utilização das diversas ciências comportamentais que iam 

ganhando notoriedade no começo do século XX para combater as demandas concorrentes 

entre os diversos grupos que compõem a produção. É o momento que o corpo nu 

malthusiano passa a ser encarado de forma diferente, entendendo que as “soluções 

naturais” extremas do britânico não eram factíveis, mas que ainda não se tinha transposto 

o limite da governamentalidade liberal.  

Por isso, a necessidade de fatores exógenos na explicação econômica vinha do 

fato de que as teses econômicas dos institucionalistas permaneceram associadas à 

governamentalidade liberal, enquadradas por políticas monetárias derivadas das fórmulas 

neoclássicas. Como diria Rex Tugwell, um de seus maiores representantes: “nós éramos 

crentes no equilíbrio monetário (sound money) de coração”.444 As suas denúncias contra 

o laissez-faire são derivadas do aumento do poder das corporações nos EUA e, a partir 

daí a diminuição do poder do resto da sociedade frente às técnicas empregadas pelos 

capitães da indústria. Elas tinham mais a ver com uma nova etapa do capitalismo 

(povoado por grandes corporações) do que com um ataque direto à raiz do discurso 

neoclássico. 

À primeira vista, não é o que parece expressar o grande líder institucionalista, 

Thorstein Veblen, conhecido por suas críticas ao consumo conspícuo da classe ociosa e a 

emulação deste comportamento pelas classes baixas.445 Para ele, não existe o homo 

economicus racional, já que é através de uma rede de instituições que o comportamento 

dos indivíduos é modelado. O consumo conspícuo é uma forma de distinção social que 

nada tem a ver com a maximização real dos interesses. Entretanto, se denuncia o homo 
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economicus, não é por entender a necessidade de se estimular a concorrência a partir da 

sua capacidade endógena de reprodução do sistema, não há uma nova forma de entender 

o sujeito que ultrapasse o indivíduo no modelo. A solução é apelar para soluções extra 

econômicas. 

Nota-se uma retórica impregnada de moralismo em Veblen, que resulta na 

condenação dos donos das grandes corporações que surgiam no começo do século XX, 

associando a nova configuração do capitalismo com o poder que a classe ociosa tinha na 

sociedade. As crises econômicas seriam resultado das disposições sociais destes 

capitalistas, que não se confundiam com o interesse social geral. No entanto, mesmo 

condenando o neoclassicismo, poucas alternativas reais foram deixadas pelo autor 

estadunidense. O que foi absorvido como política pública foi a capacidade de as 

instituições moldarem o comportamento dos consumidores e produtores.  

Assim, a ideia do aumento da riqueza através do aumento da produção como 

objetivo primordial permanece como norte desta visão econômica, gerando a percepção 

de que mudanças institucionais – exógenas ao modelo – proporcionariam o aumento da 

produtividade do operário e, para isso, era primordial acessar conhecimentos da 

psicologia social e outras ciências capazes de alterar o comportamento da população. 

 O que parece sugerir a criação de um novo trabalhador nada mais é do que a 

extremização da utilização de novos métodos científicos para atingir maior produtividade, 

sem nenhuma verdadeira mudança no status do pobre como elemento no discurso 

econômico. É por isso que a ideia de controle social é tão importante para eles. A 

intervenção mais forte ao nível microeconômico é a única saída para as falhas do mercado 

porque a noção dos agregados ainda não surgira como horizonte. 

O controle social continua expresso a partir de elementos que escapam à economia 

interna dos modelos, algo que a ascensão dos modelos macroeconômicos ultrapassará. O 

institucionalista John R. Commons e seus estudos da legislação trabalhista norte-

americana são um exemplo disso. Para o economista estadunidense, existem três tipos de 

transações: barganha, transação distributiva e transação gerencial. Se todas coexistem em 

uma sociedade, a ascensão de grandes corporações diminuiu a barganha (uma troca entre 

iguais) para trocas do tipo transação distributiva e transação gerencial (em que há 

disparidades de poder entre as partes). As formas de se corrigir essa disparidade seriam 

através de ações coletivas: sindicatos e associações. Ora, quando notamos as falas dos 

industriais brasileiros, essas ações coletivas passam cada vez mais a serem percebidas 
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como o formato adequado de resolução dos conflitos,446 mesmo que a preocupação não 

se dê pela disparidade de força, mas pela harmonia possibilitadora do trabalho.  Jorge 

Street, considerado um símbolo do velho paternalismo industrialista, já indicava essa 

situação: 

 

Penso assim porque estou convencido de que hoje, no estado de alma mundial 

do operariado consciente de sua força e de seus direitos, as associações de 

classe, nas condições a que nos referimos longe de continuarem a ser fatores 

de perturbação de ordem, virão, pelo contrário, com o tempo, constituir 

elementos de ordem e grandes fatores de apaziguamento que facilitarão a 

solução de problemas graves oriundos da inevitável evolução econômico-

social que se desenvolve por todo mundo.447  

 

Simonsen, como elemento mais refinado do discurso industrial nacional, é o maior 

exemplo disso. É o tratamento da questão social que está em jogo no Brasil e as maneiras 

de se lidar com uma população que incomoda os habitantes da cidade e atrapalha a 

produção pelas suas inaptidões – técnicas e morais – através da ciência e controle social. 

A falta da sociedade comercial continua o ponto central do discurso. Como estudaremos 

adiante, ele é o idealizador de diversas medidas e instituições de “adestramento” dos 

trabalhadores que chegaram até os dias de hoje, como SESI, IDORT e sua contrapartida, 

FIESP. Todas elas práticas que permeavam o ideário industrial e econômico das décadas 

de 1920, 1930 e 1940. Já que, se industriais como Jorge Street se engajavam na tentativa 

de convencer os trabalhadores de que seus interesses coincidiam com os de seus patrões, 

outros como Sampaio Dória (autor do livro de 1924, A Questão Social) e Roberto Mange 

viam no condicionamento educacional a saída do atraso.  

Todas essas questões emulavam o corpo teórico institucionalista, refletindo 

preocupações específicas que foram colocadas como centrais em nosso discurso. Como 

coloca Yonay, a corrente institucionalista tinha como principal foco a denúncia do atraso 

das instituições nascidas para dar conta de pequenos empreendimentos em contraste com 

o nascimento dos conglomerados da era industrial.448 A preocupação no Brasil não se 

poderia dar pelos conglomerados, por razões óbvias, no entanto, são os atrasos 

institucionais do país que levam às ideias de planejamento e coordenação sobre os 

trabalhadores e a política econômica. O atraso das instituições permanece como núcleo 

nos dois movimentos, apenas com sentidos diferentes. Enquanto nos países centrais, a 
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configuração espacial da economia ganha a preeminência no questionamento sobre o 

papel das instituições; no nosso caso, de acordo com nosso liberalismo, são as 

características adquiridas temporalmente que irão preocupar os nossos pensadores. 

Ciência e controle social eram necessários em um país que se acostumara à 

exportação de produtos primários, dando pouca atenção à sua população. É assim que ela 

entra na história econômica de Simonsen: o discurso livre-cambista fora responsável pelo 

esquecimento do “Brasil real”. A intervenção do Estado não se daria ainda pela gestão 

dos agregados, e sim na construção da indústria nas duas pontas: exterior, a partir de 

medidas globais; e interior, na intervenção dos homens necessários para a ascensão da 

produção industrial, que levaria o país a um novo patamar. A partir daí, pode-se notar 

que, se o discurso intervencionista de Simonsen acusava o livre comércio nacional, como 

os institucionalistas, ele não era uma insurgência contra os princípios gerais do discurso 

econômico liberal. 

Isso porque, ao não absorver o desempregado dentro do modelo econômico, 

Simonsen, apesar de sua denúncia do liberalismo e atenção à economia interna e 

industrialização como impulsionadoras do desenvolvimento nacional, não parte do 

fracasso do homo economicus como base de suas teses, e sim de sua falta. Enquanto 

Veblen recusa o homo economicus, Simonsen não o encontra. Nele, a dicotomia iberismo 

versus puritanismo anglo-saxão, que Capelato descreve como constituinte do liberalismo 

das primeiras décadas do século,449 é elemento corrente em seu discurso sobre o atraso 

das instituições. Elas não estão decrépitas pela sua incapacidade de lidar com grandes 

corporações, e sim por não ter a capacidade de criá-las. Enquanto os grandes industriais 

são os alvos da retórica institucionalista em outros locais, no Brasil, são eles que a 

vocalizam. 

Simonsen refletia todo o peso do ideário nacional. Sem apoio em instituições que 

pensavam o pobre fora de medidas profiláticas, a explicação histórica sobre a 

incapacidade do trabalhador nacional e a responsabilidade do Estado ibérico por essa 

situação era o núcleo do seu pensamento econômico. Por isso que em toda sua obra se 

encontram os ecos dos debates sobre o Brasil real versus falso e as diferenças sobre os 

povos a partir da forma de colonização. Eram estas as questões que moviam os 

personagens a pensar a economia nas primeiras décadas do século XX. Se o sertanejo 

passa a ser reconhecido pelo cientificismo do final do século XIX, a sua comparação com 
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o homo economicus do liberalismo mundial não deixa de ser o fulcro das indagações, 

mesmo que implicitamente. A posição do Brasil no etapismo whiggish continua 

fundamental para se pensar isso e, por isso mesmo, a escrita nacional da economia não 

abandonaria a história e sua capacidade de explicar a falta do homo economicus no Brasil 

a partir dela. 

Com isso, mesmo com a importância da história da colonização como formatadora 

do pensamento nacional, uma das coisas que impressionou durante nossa pesquisa é quão 

pouca reflexão foi produzida sobre a emergência e permanência do conceito de colônia 

de exploração no imaginário do brasileiro. Tirando alguns poucos artigos, como o de 

Junqueira, que questionam diretamente essa permanência,450 há outros poucos que 

investigaram os pressupostos teóricos que deram origem à tão conhecida dicotomia ― 

sistematizada por Caio Prado Jr em Formação do Brasil Contemporâneo de 1942.451 

Ressaltamos que não estamos a falar sobre a discussão do conceito ou a existência dele 

na colonização brasileira, esse é um debate bastante rico na nossa historiografia — mas 

sim sobre as condições de sua emergência. Apontamos essa lacuna porque não só o 

surgimento dessa dicotomia nos parece claramente associada ao próprio discurso liberal, 

como, em nossas investigações, são diversos os indícios de que o surgimento dessa tese 

ultrapassa a reprodução dos argumentos de Leroy-Beaulieu por Caio Prado Jr. Na 

verdade, essa dicotomia é latente em toda produção da história econômica que surge nas 

primeiras décadas do século XX. Já tivemos a oportunidade de observar algumas das 

condições que a permitiram surgir nesse período (o asiatismo de Tavares Bastos é o mais 

notório), mas devemos entender como ela é importante nas iniciativas dos industriais das 

primeiras décadas do século XX, enquadrando as respostas possíveis ao problema do 

trabalho no Brasil. 

Vinte anos antes da obra Formação do Brasil Contemporâneo, em que Caio Prado 

explicita os tipos de exploração ocorridos nas colônias, Victor Viana cita Leroy Beaulieu 

em seu livro para dar conta das diferenças entre a colonização americana e europeia.452 

Nada mais natural em um pensamento nacional que revolvia em torno da questão 

econômica sobre a capacidade de se formar a sociedade comercial. Com isso, não é a 
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importação deste ou de outro teórico europeu que nos importa, mas sim que a relação 

entre colônia de exploração e povoamento estava disponível no próprio discurso 

econômico que se formara. Isso ocorre, por exemplo, no fato da ocupação árabe da 

Península ibérica ter um papel de destaque em Pontos de Partida para a Historia 

Economica do Brasil de Lemos Britto de 1923453 que, junto com Histórico da Formação 

Econômica do Brasil de Victor Viana (1922), formam “as primeiras obras cujos autores 

as definem como de história econômica do Brasil”.454  

Apesar do pioneirismo que Saes atribui às essas obras, o autor sentencia que essas 

“obras têm maior significado como marcos da importância que passou a ser dada à 

História Econômica do Brasil do que pela influência que deixaram sobre a produção 

posterior”.455 É verdade que esses trabalhos caíram no ostracismo e são pouquíssimo 

citados, mas nos importa compreender como eles são indicativos do discurso vigente. 

Afinal, são os maiores exemplos de trabalhos econômicos do período e se destacam pelo 

recurso à história nacional e suas idiossincrasias frente aos países centrais. Dessa forma, 

eles não se distanciam nem das obras do começo do século, como as de Manoel Bomfim 

e Alberto Torres, como estão imbuídas das mesmas premissas do trabalho que Saes 

considera o marco fundamental do pensamento econômico nacional: História Econômica 

do Brasil (1500-1820) de Roberto Simonsen em 1935.  

É assim que Manoel Bomfim é uma chave importante para compreendermos como 

a economia e a história se imbricaram cada vez mais como ponto central de explicação 

econômica e intervenção estatal e influenciaram toda a produção de Simonsen. Mesmo 

que os trabalhos de Bomfim, Alberto Torres e Oliveira Viana não sejam categorizados 

como econômicos, eles não apresentam grandes diferenças daqueles que adquiriram esta 

denominação no Brasil do período. Pelo contrário, se influenciarão de forma fundamental. 

Em sua biografia sobre Manoel Bomfim, Aguiar lhe imputa a alcunha de rebelde 

esquecido. Segundo o autor, a recusa do intelectual do começo do século em “vincular-

se às instituições legitimadoras do campo intelectual impediu-o de usufruir o prestígio e 

o renome de pertencer a elas”456 e sua má vontade em se engajar nas polêmicas escritas, 
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que tanto construíam o intelectual do período, contribuíram de forma vital para o 

esquecimento de um “um pensador que não temia pensar o impensável”.457 

Nos parece incrível que, ao se ler seu livro de maior sucesso, Males de Origem, 

alguém possa acreditar que suas teses tenham sido esquecidas. Pelo contrário, ao se deter 

em textos atuais do ensino escolar sobre a colonização portuguesa, podemos dizer que 

Bomfim é muito bem lembrado. Na verdade, o senso comum que povoa as cabeças 

brasileiras sobre a colônia de exploração em nosso país está todo no texto do intelectual. 

Nesse sentido, é interessante comparar o discurso do procurador do Ministério Público 

Federal e coordenador da operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que imputara a corrupção 

nacional aos vícios do nosso passado, ao texto de Bomfim. Para o procurador: “quem veio 

de Portugal para o Brasil foram degredados, criminosos. Quem foi para os Estados Unidos 

foram pessoas religiosas, cristãs, que buscavam realizar seus sonhos, era outro perfil de 

colono”.458 Não parece diferente de Bomfim: “A princípio, limitam-se a enviar para aqui 

os criminosos e bandidos, e as prostitutas chegadas à última degradação”.459 

Não é só a tese da vinda dos “degradados”, reproduzida hoje em dia, que está 

presente no texto do autor. Estão lá não só o parasitismo da metrópole, desinteressada em 

nada mais do que extrair riquezas do Brasil, quanto o mau status adquirido pelo trabalho 

manual pela presença da escravidão em nosso território. É por isso que, apesar de 

concordarmos com Ventura, Süssekind460 e Aguiar sobre o antagonismo ao poder das 

opiniões de Bonfim, não o caracterizaríamos, como eles o fazem, de contradiscursivo.461 

Em nossa percepção, o livro de Bomfim é a radicalização de todo o discurso que 

vimos se formar. O autor parte da necessidade de se rebater a “opinião profundamente, 

absolutamente arraigada no ânimo dos governos, sociólogos e economistas europeus”462 

de que a América Latina é um “pedaço de continente muito extenso, povoado por gentes 

espanholas, continente riquíssimo, e cujas populações revoltam-se frequentemente”.463 
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Bomfim irá rastrear a história da América Latina e, particularmente, do Brasil para 

demonstrar que essas revoltas não são ações de povos atrasados e irracionais. Pelo 

contrário, são as atitudes mais racionais possíveis dentro do quadro de formação sob a 

qual elas se encontravam. 

Para esse “rastreamento”, Bomfim se utiliza do conceito cuja disponibilidade no 

discurso da época já demonstramos essencial: o iberismo. Dessa forma, o autor se utiliza 

das metáforas biológicas para transformá-las em mazelas culturais e sociais cristalizadas 

no iberismo, desbancando as teses racialistas da época.  Para isso, a seção denominada 

Elementos essenciais do caráter; raças colonizadoras; efeito do cruzamento em Males 

de Origem foca nessas teses, denunciando-as como instrumentos de dominação. Com 

isso, os preconceitos biológicos são enquadrados dentro da sua metáfora de “parasitismo 

social”. Este parasitismo é fruto da formação histórica da Península ibérica e os séculos 

de lutas que fizeram parte de sua formação. É quase impossível não lermos as descrições 

dessas batalhas e o papel delas na emergência da cultura ibérica e não nos remetermos 

aos primeiros capítulos de Os Donos do Poder de Raymundo Faoro, publicado em 1958, 

e texto fundamental na construção da ideia de patrimonialismo como base do estatismo 

nacional. Não pretendemos equacionar o pensamento dos dois autores; veremos como 

diferem no sentido de seus iberismos, mas serve apontar essa semelhança como 

lembrança das diversas continuidades que perfizeram o discurso liberal nacional. 

A história da colonização e as características herdadas foram cada vez mais sendo 

o elemento explicativo fulcral do desenvolvimento brasileiro. Explicar a razão de nosso 

atraso era explicar como se deu nossa colonização. Consequencia natural da forma que 

vimos o liberalismo se formatar no Brasil nos dois primeiros capítulos. Para Bomfim, a 

colonização do nosso país remete às “consequências deste passado de lutas permanentes 

sobre os povos ibéricos”, sendo elas “a cultura intensiva dos instintos belicosos de 

centenas de gerações sucessivas [...] o desenvolvimento sempre crescente das tendências 

depredadoras; a impossibilidade, quase, de se habituarem ao trabalho pacífico”.464 Aqui 

se encontra o centro da ideia de colônia de exploração. Mesmo que não se utilize desse 

conceito, Bomfim enxerga a incapacidade do espírito guerreiro ibérico de imaginar uma 

colonização racional de longo prazo como o principal ponto da nossa colonização.  

A falta da sociedade comercial e a incapacidade do cidadão brasileiro são 

decorrências diretas do parasitismo português e da alma ibérica que o Estado nacional 
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adquiriu a partir dessa característica. Para Bomfim, mesmo com a saída dos portugueses 

do poder, os políticos brasileiros e os mandantes do poder continuam a reproduzir o 

mesmo comportamento de seus antecessores. Daí vem a separação entre o Estado e a 

nação. Aquele nasceu como um instrumento de exploração e não deixara de sê-lo após a 

Independência.465 

É a partir daí que o escritor luta contra as propostas imigrantistas. Procurando 

demonstrar que a solução passa por uma nova relação entre o Estado e a sociedade e não 

na modificação do perfil populacional. Sem uma atuação vívida do Estado, imigrantes 

não poderão criar uma sociedade comercial eficiente em nosso país.466 

Podemos vislumbrar como o iberismo de Bomfim se desloca para o caráter 

“institucional”. Se o autor descreve o legado cultural do perfil português, seu principal 

efeito é na relação do Estado com a sociedade, não na própria população. Como ele diz, 

o “parasitismo social não ocasiona modificações orgânicas como o parasitismo 

biológico”. A falta da sociedade comercial não é resultado da alma ibérica incrustada na 

população, mas sim pela falta de estímulo do Estado em desenvolvê-la. A iniciativa 

individual anglo-saxônica não é apenas fruto do desenvolvimento cultural do indivíduo 

do Norte, mas desenvolve-se pelo estímulo dos seus governantes. Esse é o principal 

resultado que diferenciou os dois tipos de colonização para Bomfim.  

O sergipano encara a gestão econômica do governo brasileiro como uma tentativa 

pífia de se curar a doença tratando apenas de suas manifestações externas, sem perceber 

que, sem uma nova relação com a sua população, os sintomas sempre reaparecerão.467 

Pode-se perceber como a intervenção estatal para Bomfim não está ligada aos fenômenos 

específicos do campo econômico. O “Estado providência” não deve se preocupar com a 

“baixa do câmbio” ou a “depreciação da moeda”, e sim “instruir o povo e estimular a 

produção”.468 Aí se tem um Estado que intervém para se construir o liberalismo, não como 

reação a ele. Nesse sentido, é um liberalismo falso que sai das bocas dos “parasitas”. Ao 
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disto, mesmo formando uma realidade à parte, o Estado poderia aproximar-se da nação, se o regime seguido 

se inspirasse efetivamente nos interesses e necessidades naturais do país; mas, não: as autoridades só viam 

os interesses da metrópole, e estes eram justamente contrários aos da colônia.  Por tudo isto, o Estado era, 

não somente alheio às novas nacionalidades, mas até odiado: era o instrumento do mal, era o inimigo”. 

BOMFIM, Manoel. A América latina: males de origem. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 

Sociais, 2008. p. 144. 
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467 Ibid. p. 124. 
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criticar o liberalismo dos conservadores, Bomfim não está condenando a iniciativa 

individual, mas que o Estado, “sem entorpecer a atividade individual, sem tiranizar 

ninguém, prepara elementos eficazes de progresso”469 e que a retórica de laissez-faire, 

que se diz embasada no liberalismo, é pura máscara do parasitismo. 

Os temas que povoam o trabalho de Bomfim irão ganhar muita popularidade a 

partir de Alberto Torres. Além de ser um autor de grande repercussão no período, a 

fundação de uma sociedade chamada “Sociedade dos Amigos de Alberto Torres”, em 

1932, congregou grandes empresários e boa parte dos pensadores autoritários do período. 

É nela que nomes como o empresário Roberto Marinho, o integralista Plínio Salgado, 

Mário Augusto Teixeira de Freitas (um dos idealizadores do IBGE) e o mais conhecido 

pensador do Estado Novo, Oliveira Vianna, encontravam-se em um mesmo círculo. 

Torres seduziu esse número de pessoas ao investir na necessidade de se ultrapassar 

a separação entre o Brasil real e o ficcional a partir do estudo científico. Seus dois 

trabalhos, O Problema Nacional Brasileiro (1912) e A Organização Nacional (1914), 

buscaram responder aos problemas da identidade da nação brasileira que emergira com 

força no período. O que nos interessa em sua obra é o aprofundamento da temática da 

exploração colonial e como esta se reflete na busca de um povo brasileiro pouco afeito ao 

liberalismo “importado”. 

Logo no início de seu livro A Organização Nacional, Torres nos permite 

compreender as peculiaridades da nossa nação ao escrever que, no Brasil, a sociedade 

“não chegou a reunir sequer os elementos agregantes da tradição — nem a sociedade 

existe, nem o Estado; e Estado e sociedade hão de organizar-se, reciprocamente, por um 

processo mútuo de formação e de educação”.470 É a partir daí que podemos notar como o 

discurso da falta da sociedade comercial conforma a retórica autoritária. O Estado surge 

o tempo todo como a instituição que irá organizar e prover essa sociedade, e não como o 

remédio para o liberalismo individualista. Isso não significa que a tarefa do Estado será 

implementar esse liberalismo, porém deve-se entender como a denúncia do liberalismo 

fictício em nosso país é diferente de se acusar o liberalismo per se. Todos os escritos de 

Torres são permeados pela ideia da colônia de exploração e as diferenças acarretadas a 

partir daí em nossa população. É por isso que o problema social na Europa e nos Estados 

Unidos “não exprime senão a forma contemporânea do fluxo das marés históricas, 
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impondo em cada período as reivindicações das classes inferiores que adquirem a 

consciência de sua força”,471 enquanto que no Brasil: 

 

o grande problema é o da economia total de uma sociedade, cuja bases, 

instáveis e desorganizadas, não oferecem segurança nem ao futuro, nem à 

própria existência de ninguém, a não ser à custa do Tesouro, ou em pequeno 

número de indústrias, dependentes das mais violentas e imprevistas crises; é o 

problema do povo, em geral: o problema dos produtores, que não sabem ainda 

cultivar a terra, infiel, com suas estações e seus climas irregulares, ao esforço 

do braço, e não encontram nos costumes, nas instituições, nas leis e na própria 

vida social, senão barreiras ou fintas aos frutos de seu labor; o problema de 

todo o mundo, vivendo a existência apática de gente para quem o dia seguinte 

não acena com a mínima esperança às mais modestas ambições.472 
 

 A partir de uma colonização com “olhos de fisco”, o Brasil foi explorado e 

depurado de suas riquezas a partir do envio de cidadãos sem cultura que tinham como 

principal motivação o ganho fácil.  A ganância edificou a nossa civilização, criando uma 

sociedade com “uma exorbitante massa de diplomados [..] e, pelo extenso território, 

donos de fazendas, explorando as terras, com o braço imperito do colono; e, por toda a 

parte, multidões de indivíduos, sem profissão, sem alimento [...]”.473 As boas intenções 

republicanas de nada adiantaram, pois se assentam sobre essa sociedade “deformada”. É 

assim que Torres diferencia a cobiça da ambição. Essa última é que seria o estímulo 

adequado ao homem e não o desejo material exagerado, identificado com a primeira.474 

Essa diferenciação lhe serve para demonstrar como os países novos, a partir de uma 

colonização que instaurou a cobiça como mote central, deslocou a ambição de seu papel 

regulador. 

Para Torres, a vida é movida pela produção. O ser humano é um produtor movido 

mais pelo gozo do fazer do que do obter. Declara que a primeira lei orgânica da sociedade 

é “assegurar a todos os homens a posse dos elementos necessários à vida sã, do corpo e 

do espírito, provendo-lhes os meios indispensáveis ao exercício de suas aptidões, segundo 

a direção de suas capacidades”.475 Só que a nossa colonização de exploração retirou esse 

fator básico de nossa existência, sendo que as “classes inferiores, o pai, ex-escravo, ex-

agregado de fazenda, ou assalariado, não tendo criado amor à sua indústria, habitua os 

filhos à prática rotineira dos atos mecânicos, de nossas culturas extensivas”.476 Em uma 
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região de tão farta natureza, o ganho fácil é passado de geração a geração, permitindo a 

sobrevivência sem a necessidade do cultivo da ambição. 

A ideia de natureza como dádiva permanece como mote da vida econômica 

nacional e a vocação agrária do nosso país é evocada em diversos momentos pelo autor, 

só que se estabelece um espaço entre essa riqueza e sua reprodução. Esse vazio deveria 

ser preenchido pela industriosidade da população e a substituição da ganância pela 

ambição. Torres é muitas vezes considerado um ambientalista avant la lettre pela 

preocupação que expressa em relação à destruição que a ganância exploratória gerou ao 

nosso meio-ambiente. No entanto, nos parece mais interessante observar como Torres se 

utiliza dessa noção para rearticular a vocação agrária a partir da absorção do arsenal 

malthusiano, quando o homem pobre passa a ser um “problema”, no mesmo sentido 

europeu que Malthus enfrentou.  

A partir disso, a reprodução econômica deve se articular com o Brasil real — a 

multitude de seres miseráveis, incapazes e deseducados para o trabalho. A ideia de nação 

articulada a partir do discurso econômico e sua vocação agrária, levando-se em conta não 

só a produção e capacidade de se obter as divisas a partir do comércio exterior, mas a 

própria reprodução desse modelo passa a ser objeto no momento em que a população 

miserável é levada em conta. A destruição da natureza é a plataforma que proporciona a 

indagação sobre a capacidade da população nativa e sua incapacidade de alcançar e 

preservar um país rico. 

O Estado é chamado a intervir não contra a ambição, mas contra a ganância. Se 

não é para instituir a sociedade comercial imaginada pelos iluministas escoceses, também 

não é para combatê-la. É ele que não só deve igualar as oportunidades para que a ambição 

possa florescer como deve se empenhar para cultivar essa própria ambição em uma 

sociedade que não a possui. O individualismo não é condenado enquanto tal, pois: 

 

Só depois dessa obra de regeneração de instituições, costumes, tradições e 

tendências, contrários ao desenvolvimento espontâneo de todas as capacidades 

pessoais e favoráveis à formação de relações desiguais, se poderá decidir se 

o individualismo exprime um ideal, nas relações do homem com a 

sociedade.477 
 

Os estudiosos preocupados em encontrar as fontes de nosso autoritarismo, de 

nossa “ideologia de Estado”, que torna o brasileiro “viciado em Estado” até hoje, como 

disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, em 2018, ignoram 
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a relação complexa estabelecida entre ganância e ambição estabelecida por Alberto 

Torres, a fim de enquadrá-lo dentro de um esquema em que o Estado brasileiro foi 

tomando, de pouco em pouco, as competências da sociedade civil. Deixam de lado que, 

autores como Torres, partem do mesmo diagnóstico dos liberais nacionais: a incapacidade 

da população e a falta da sociedade comercial no país. Dessa forma, o pensador carioca 

exige a presença do Estado não para domar a sociedade civil, mas para formá-la. Cria-se 

uma estranha situação em que Alberto Torres é condenado no tribunal dessa história 

whiggish pelos próprios pecados que procurou denunciar. Ao não compreender que a 

consciência da falta da sociedade comercial é a base da governamentalidade liberal em 

nosso país, esses autores estabelecem a dicotomia a partir de “mais Estado” e “menos 

Estado” para a análise dos liberais e antiliberais. 

É preciso ultrapassar a retórica superficial de antiliberalismo em autores como 

Alberto Torres para furarmos esse véu. A partir disso, notaremos o corporativismo estado-

novista mais como uma extremização política de elementos já destacados de nosso 

liberalismo do que como um fenômeno “divisor de águas”, como é tomado muitas vezes 

na versão liberal sobre o autoritarismo e estatismo brasileiro. Nesta percepção, esse 

corporativismo teria deitado raízes que transformaram a relação Estado/sociedade até os 

dias de hoje. A tradição autoritária teria rompido diversos elementos da nossa “tradição 

liberal” ou interditado o seu desenvolvimento. Em nossa opinião, elementos como o 

corporativismo, o sindicalismo e o estatismo, apesar de serem conectados a esta tradição, 

são mais tributários da maneira como se formou a governamentalidade liberal em nosso 

país do que uma importação de cunho autoritário europeu. Nesse sentido, os intelectuais 

autoritários nos interessam mais para percebermos como os tropos permanecem nessa 

tradição e mesmo entender que, ao fornecerem a ideia de falta de sociedade comercial, 

permitem que o corporativismo não siga em uma dicotomia em relação ao liberalismo.  

É a partir disso que precisamos escrutinar a conhecida ideia de insolidarismo de 

Oliveira Viana, tendo sua base na relação entre ambição e ganância, mesmo que não 

articulada explicitamente, como resultado histórico da colonização que o país 

experimentou. Eis como o autor descreve o insolidarismo: 

 

(...) o povo brasileiro só organiza aquela solidariedade que lhe era estritamente 

necessária e útil: – a solidariedade do clã rural em torno do grande senhor de 

terras. Todas essas outras formas de solidariedade social e política – os 

"partidos", as "seitas", as "corporações", os "sindicatos", as "associações" (...) 

– são, entre nós, ou meras entidades artificiais e exógenas, ou simples 
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aspirações doutrinárias, sem realidade efetiva na psicologia subconsciente do 

povo.478  

 

Partindo da psicologia do brasileiro, Viana reforça a necessidade de um Estado 

forte que não seja capturado por esses clãs, que tornam as outras formas de solidariedade 

artificiais. Mas o interessante é que em algumas passagens de sua obra, Viana vai atribuir 

essa deficiência ao próprio “estatismo” que ele pareceria defender à primeira vista. 

Afirma que: “Da nossa imprevidência já proverbial, da nossa indolente esperança na ação 

providencial dos governos, do nosso ‘estatismo’, para empregar uma frase predileta de 

Le Bon, deriva especialmente a gravidade da nossa situação atual”.479  Se poderíamos 

colocar na conta de um jovem Viana, com ideias ainda não totalmente formadas, 

acreditamos que elas demonstram muito mais a contraposição ganância versus ambição, 

já notada em Torres, que permaneceria de forma modificada em suas obras.  Por isso que 

as teses esposadas pelo autor em suas obras posteriores parecem não ter nenhuma 

contradição entre o “estatismo” e a necessidade do Estado forte, já que este serve 

exatamente para quebrar as estruturas que fornecem as bases da insolidariedade.  Se o 

Viana de 1910 escreve que “[...] de nos salvar a nós mesmos, pelos nossos próprios 

esforços, nisto é que não temos pensado, nem pensaremos tão cedo [...]”480, posto que 

“adaptamos a cômoda política de esperar dos governos centrais o milagre da salvação”, 

o esforço individual só vai aparecer quando as estruturas artificiais que fazem emergir o 

estatismo forem demolidas.  

Em seu livro sobre o autoritarismo e corporativismo no Brasil, Evaldo Vieira 

destaca como Oliveira Viana utilizara-se dos autores estrangeiros corporativistas de 

forma a enriquecer suas concepções sem assimilar o núcleo daquelas teorias.481 É assim 

que Manoilescu pode ser fonte de inspiração do autor saquarema ao mesmo tempo que 

dos industriais. Enquanto esses últimos se utilizavam do corporativista romeno para 

defender o protecionismo industrial, as corporações de Manoilescu eram tomadas por 

Viana como elemento de conexão entre o Brasil real e o falso. Mesmo que contraponha 

o espírito corporativista ao individualismo excessivo liberal, as corporações em Oliveira 
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Viana têm um papel muito mais integrado à falta da sociedade comercial do que como 

remédio a esse individualismo. 

O liberalismo que elas devem combater é muito mais a “doutrina importada”, 

incondizente com a realidade nacional do que o econômico. Ressaltamos de novo que não 

significa que os pensadores autoritários não propunham um projeto de superação do 

laissez-faire; isso é algo corrente em seus textos; porém a própria ideia de que ele não é 

algo existente no país torna essas propostas superficiais. Afinal, toda denúncia do 

liberalismo inadequado, núcleo do antiliberalismo do período, se embasa na incapacidade 

de ele refletir as verdadeiras condições nacionais. Com isso, o próprio diagnóstico da 

inexistência da sociedade comercial torna impossível uma crítica análoga ao liberalismo 

que se via na Europa. Não pode ser reação a um individualismo mercantil exacerbado ou 

a cultura consumista (elementos essenciais nos projetos corporativistas europeus), já que 

nosso “sangue e solo” (Blut und Boden) eram vistos como parte do liberalismo maléfico, 

não como sua solução (como no caso europeu). Como nota Maria Stella Bresciani, é o 

próprio Viana que não aceita a pecha de antiliberal; se aceita ser classificado como tal, 

distancia-se do antiliberalismo por não identificar suas possibilidades aqui.482 

É dessa mesma forma que os trabalhos de Simonsen incorporam um 

antiliberalismo liberal. Mais do que isso, em Simonsen, expressando estas relações de 

uma forma explicitamente econômica, podemos notar não só a não contradição com o 

liberalismo, mas a permanência da governamentalidade liberal em contraposição com o 

concorrencialismo macroeconômico representado por Keynes, que ainda não emergira no 

Brasil. 

Simonsen ecoa o ideário da época ao reproduzir a incapacidade do trabalhador 

nacional frente aos desafios de se implementar o verdadeiro capitalismo em solo nacional. 

E não só escreveu sobre isso como agiu incessantemente para “sanar” os vícios ibéricos 

da população e prepará-la para a “ambição” e não a “cobiça”. Ele é não só o maior 

representante do pensamento econômico industrial do período como também das diversas 

iniciativas de ciência e controle social, como as vilas operárias e institutos de educação 

(profissional, moral e social) do trabalhador. Este é o caso do IDORT (Instituto De 

Organização Racional do Trabalho). 

Álvaro Tenca posiciona o que chama de prática idortiana na mística da 

despolitização (o político como engenheiro social de Simonsen). Nesse sentido, a 
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despolitização passava a significar “uma prática política particular” dos industriais.483 O 

IDORT foi inaugurado em 1931 e, apesar de ser considerado uma resposta da indústria à 

Crise de 1929, Barbara Weinstein aponta para o fato de que a indústria no Brasil não 

possuía as condições materiais para a introdução de técnicas de racionalização em larga 

escala.484 Não podendo ser uma resposta simplesmente “prática” a um problema dado. 

Mais do que uma forma de simples controle da mão de obra operária, a prática idortiana 

nos parece mais compreensível ao relacionar a despassionalização com a ideia da 

construção da sociedade comercial. Ele é a manifestação da forma como as instituições 

de governo dos pobres poderiam tomar forma em um país em que estes não foram 

incorporados nem mesmo como resultados da economia liberal, mas sim ignorados na 

combinação vocação agrária/escravidão.  

Como podemos ler em pronunciamentos do próprio presidente Getúlio Vargas, as 

forças trabalhistas, pelo seu pequeno número e pequena participação na produção geral 

do país, pouca expressividade tinham frente aos patrões e ao governo. Após a grande 

greve geral de 1919, o movimento refluíra pouco a pouco e o grande exército de reserva 

disponível tornava o movimento operário bastante fragilizado. A própria perseguição aos 

estrangeiros, como os elementos da desordem, demonstra a visão de que o brasileiro não 

necessitava desse controle. Como sentenciava o jornalista Mário Pinto Serva, em 1930: 

“o nosso povo ao ser pacato, ingênuo, simples, bonacheirão[...]dificilmente acreditava em 

revoluções ou bernardas, a não ser pela ação deletéria dos estrangeiros”.485 

Assim, enquanto os institucionalistas preocupavam-se com ciência e controle 

social a partir das raízes de seu país, percebe-se que a racionalização do trabalho no Brasil 

se desviava do controle para a própria educação para o trabalho da sociedade brasileira. 

Ou melhor, o controle se dava pela educação dos homens inaptos para o trabalho. Roberto 

Simonsen batia sempre na tecla da falta de mão de obra especializada no país. O 

empresário conectava essa falta diretamente com o tipo de colonização do país, seguindo 

a ideia de colônia de exploração versus colônia de povoamento, comum em seus trabalhos 

para explicar as diferenças na evolução do trabalho brasileiro versus o norte-americano. 

                                                           

483 TENCA, Álvaro. Razão e Vontade Política: O Idort e a grande industria nos anos 30. 1987. 144 f. 

Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas. Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. pp.1-2. 

484 WEINSTEIN, Barbara. For social peace in Brazil industrialists and the remaking of the working class 

in São Paulo, 1920-1964. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996. p. 48. 

485 CASALECCHI, José Enio. A oligarquia paulista e a questão social: visões precursoras da revolução 

de 1930. In: SZMRECSÁNYI, Tamás e GRANZIERA, Rui G. (Org.). Getúlio Vargas e a economia 

contemporânea. 2.ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2004. p. 35. 



 

 

217 

 

É assim que, sendo um dos maiores defensores da introdução do taylorismo no 

Brasil, Roberto Simonsen não deixava de classificá-lo como um sistema que                 

“especializa em excesso a produção do operário e procura adaptá-lo à máquina, destrói a 

iniciativa própria e de alguma forma o sentimento de camaradagem e de alegria no 

trabalho, estimulando a ambição individual”.486 O taylorismo não tinha como principal 

objetivo por aqui o simples aumento de produtividade a partir da racionalização das 

tarefas na fábrica, núcleo central da doutrina, mas sim o desenvolvimento do próprio 

operário especializado. É por isso que o maior nome do taylorismo no Brasil, Roberto 

Mange, está muito mais ligado ao ensino do trabalhador do que à inserção de métodos 

revolucionários nas fábricas brasileiras. É a falta da sociedade comercial que formata a 

recepção destas doutrinas. 

Como podemos ver pela atuação do IDORT, o brasileiro é entendido como um 

indivíduo a ser trabalhado. O sujeito esquecido é reconhecido, porém, como um obstáculo 

a ser superado. A matriz da nossa arte de governar permanece intacta ao entender a 

necessidade da construção da sociedade comercial, só que absorvendo o Brasil real dos 

“antiliberais”. Pode-se ver que não é uma simples mudança na diretriz do Estado. Não é 

a partir do domínio ou interesse de uma ou mais classes que o Estado nacional modifica 

sua atuação. 

É por isso que, em seu debate com Gudin, por mais que o problema ainda se 

enquadrasse nos termos de câmbio, Simonsen faz questão de frisar a necessidade de 

construção do mercado interno e, mais que isso, explicita o mercado como algo essencial 

a ser preservado (sua citação a Adam Smith não é algo deslocado). Essa é uma constante 

no economista santista, que, no debate com Gudin, irá dizer que “planejamento é uma 

tática”. Simonsen incorpora os combates ao Smith livre-cambista de List, mas permanece 

um crente na possibilidade do livre-mercado. As intervenções possuem mais a ver com o 

estágio nacional do que com qualquer falha genética do liberalismo. Poderíamos chamar 

de intervencionismo instrumental em paralelo ao conceito de Santos sobre os autoritários. 

Nationalökonomie e institucionalismo idiossincrático como formas de fazer ascender a 

população aos níveis requeridos pelo liberalismo. 

É a partir desse prisma que devemos entender sua relação com a obra de 

Manoilescu, traduzida no Brasil pelo pensador autoritário Azevedo Amaral a cargo do 

industrialista. A obra de Manoilescu já influenciara diversos industriais, como fica claro 
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na frase de Gudin sobre a sua recepção no Brasil em carta a Jacob Viner: “o Brasil é e 

continua a ser um paraíso de Manoilescu”.487 Joseph Love identifica o industrial Pupo 

Nogueira como o mais destacado deles na década de 1920. Para Love, os artigos de Pupo 

Nogueira seriam os primeiros indícios de uma defesa prática da indústria para a criação 

de um corpo justificado.488 No entanto, a obra de Pupo Nogueira nos auxilia a identificar 

como o corporativismo de Manoilescu era muitas vezes incorporado como uma tentativa 

mais “rústica” de controle social do que uma reflexão explícita sobre o funcionamento da 

economia como um todo. Um exemplo foram os esforços de Nogueira para criar um 

sistema centralizado de “listas negras” para garantir que os “elementos indesejáveis” não 

fossem contratados pelas indústrias paulistas489, ou a sua utilização da obra de Ford de 

maneira distorcida para reforçar uma maior exploração dos operários 

Simonsen incorporava o autor romeno não por sua capacidade repressiva, como 

Nogueira, mas com ideias que davam forma à conexão entre a Nationalökonomie e o 

institucionalismo. Assim, a obra de Manoilescu servia como guia. Já que, como entendida 

por Bastien e Cardoso, era um corporativismo que aceitava as principais características 

de um sistema de livre-iniciativa, tendo o protecionismo como seu principal chamativo.490 

Temos assim o protecionismo listiano combinado com a necessidade de guiar os 

trabalhadores nacionais a partir de corporações nacionais. 

Esse é o sentido que Simonsen dá ao corporativismo quando escreve que seus 

autores “ensinam que ela deve ter elasticidade suficiente, para se aplicar, com o mínimo 

de atritos, às verdadeiras necessidades de cada um dos países, em que tiver de ser 

implantada”.491 O corporativismo fazia sentido ao oferecer respostas à grande questão do 

industrial: como perpassar a luta de classes através da técnica? É assim que Fabio Maza 

entende que corporativismo e a livre iniciativa do indivíduo não se contradizem no 

pensamento de Roberto Simonsen. Ao seguir a ideia do sujeito inadaptado para o trabalho, 

deve-se construir estruturas que permitam o adestramento dessa indocilidade. Como ele 

                                                           

487 GUDIN, Eugenio [1949] apud LOVE, Joseph. A construção do terceiro mundo. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1998. pp. 340-341. 

488 LOVE, Joseph. A construção do terceiro mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. pp. 340-341. 

489 FRENCH, John. The Brazilian workers' ABC: class conflict and alliances in modern São Paulo. Chapel 

Hill: University of North Carolina Press, 1992. p. 44. 

490 BASTIEN, Carlos; CARDOSO, José Luis. From Homo economicus to Homo corporativus: a neglected 

critique of neo-classical economics. The Journal of Social Economics, v.36, 2007. p. 122. 

491 SIMONSEN, Roberto C. Ensaios sociais, políticos e econômicos. São Paulo: FIESP, 1943. p. 108. 
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coloca: “’o homem massa’, produto do século XIX [...] tornou-se um ser indócil, incapaz 

de submeter-se à dominação de minorias superiores”.492 

Homem-massa é um conceito muito utilizado por Francisco Campos, o ideólogo 

autoritário do Estado Novo. Porém, se Campos se utiliza dessa ideia como a base da 

construção do mito soreliano em torno do presidente Vargas, o homem-massa de 

Simonsen é uma constatação dos erros do passado que não permitiram a construção da 

sociedade comercial. É o sujeito que “não tem inteligência para aprender a execução de 

múltiplos serviços demandados pela vida agrícola”. Sujeito “sempre dependente de 

fiscalização, não possuía ―nenhum estímulo ou vontade de produzir, sendo sua 

mentalidade infantil, superficial, acanhada, sem nenhuma elevação”.493 

O Brasil real de Simonsen se conforma no homem-massa e na transformação da 

sua capacidade produtiva, não em um sistema de reprodução do modelo que tivesse o 

pobre inserido nele como elemento do agregado macroeconômico. O industrial explica 

que a produção está condicionada às “necessidades do consumo; estas variam de acordo 

com a produtividade e com o estágio de educação das populações. A produtividade é 

função do nosso aparelhamento econômico e eficiência técnica”.494 Isso aponta que, ao 

se organizar a partir dos preceitos listianos, que tinham o poder da nação e não a criação 

da riqueza como objetivo, Simonsen reforça a ideia de população da governamentalidade 

liberal somente atravessando-a com o iberismo corrente do período. A ideia de homem-

massa reproduzida por Simonsen nos parece importante para adiantar a noção de que a 

produção nacional vista a partir da diferença da política econômica nacional da 

cosmopolítica econômica, como List entende, é o que permite que conecte sua ideia da 

população nacional com uma política econômica nacional. Para este último, o erro da 

economia clássica é construir suas teorias tendo toda a raça humana como seu objeto de 

investigação.495 Nesse sentido, o grande problema é que os economistas em geral são 

educados com a visão cosmopolítica, ajudados pelo interesse inglês, e esquecem que as 

nações não possuem os mesmos objetivos no teatro mundial. Ao instituir as nações como 

os sujeitos da economia, a ideia de riqueza se transforma: 

                                                           

492 SIMONSEN, Roberto C. [1933] apud MAZA, Fábio. O Idealismo Prático de Roberto Simonsen: 

ciência, tecnologia e indústria na construção da nação. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação 

em História Social, USP, 2002. p. 155. 

493 SIMONSEN, Roberto C. [1973] apud Ibid. p. 118. 

494 SIMONSEN, Roberto C.  In: SIMONSEN, Roberto C. & GUDIN, Eugenio. [1944/1945] A 

controvérsia do planejamento na economia brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada 2010. p. 44. Disponível em  

495 LIST, Georg Friedrich. Sistema Nacional de Economia Política. São Paulo: Editora Nova Cultural, 

1986. p. 201. 
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A força produtiva da riqueza é infinitamente mais importante que a própria 

riqueza [itálico do autor]; pois esta força não somente assegura a posse e o 

aumento do que se ganhou, mas também a substituição daquilo que se perdeu. 

Isto é tão verdadeiro no caso de nações inteiras (que não podem viver 

simplesmente de rendas) do que no caso de indivíduos particulares.496 
 

Esta noção de riqueza em List nos mostra que a sua defesa do consumo interno 

como propulsor da riqueza nacional é informada pela sua capacidade de gerar complexos 

produtivos permanentes como reservatórios de poder da nação, não enquanto relação 

poupança/investimento. 

Assim, a ideia de Nationalökonomie de Friedrich List permite que o discurso de 

colonização e iberismo conecte-se à emergência do corporativismo de Manoilescu e sua 

forte absorção no Brasil das décadas de 1930 e 1940 e, ao mesmo tempo, incorpore as 

práticas institucionalistas que permitiriam o Brasil atingir a modernidade.  

Podemos encontrar ecos de Friedrich List em todas obras e ações de Simonsen. E 

entendê-los como sinal de que criar uma economia nacional eficiente para o industrial 

passava pela criação do sujeito nacional — algo não presente no alemão. Daí os recursos 

ao corporativismo e ao institucionalismo como raízes da questão interna. Se List podia 

informar a relação do Brasil-nação com o resto do mundo, aqueles atuariam na formação 

da sociedade comercial. 

Hodgson explica que o autor alemão pode ser considerado um dos pioneiros no 

desenvolvimento da macroeconomia.497 Porém, o sistema de economia nacional de List 

pouco tem a ver com a macroeconomia como ela emergiu. No sistema listiano, o que 

importa é a nação enquanto sujeito econômico. É assim que, ao denunciar o livre-

comércio e o sistema cosmopolita, List explica que eles “não apreciaram o significado do 

fato de que a humanidade é dividida em várias nações, cada uma com sua própria 

individualidade”.498 A conexão que Simonsen faz entre o que Hodgson vê como políticas 

macro de List — protecionismo, criação de mercado endógeno e outros fatores globais 

de crescimento nacional – com a base de ciência e controle institucional é atravessada 

pelo iberismo presente nas instituições nacionais. O modelo protecionista precisa ser 

combinado com técnicas de modificação da população nacional. 
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Não é por acaso que sua obra mais conhecida seja História Econômica do Brasil. 

Seguindo passos dos autores que o antecederam no século XX, é mais que natural que 

Simonsen fosse beber na fonte listiana, que lhe possibilitava conectar o atraso nacional e 

a falta de instituições adequadas para impulsionar a produtividade do país com os 

pressupostos históricos que formatavam o discurso da época.  Afinal, os trabalhos de 

economia brasileiros que encontramos nas primeiras décadas são todos históricos e 

conectados à formação da nação, refletindo a ideia da falta da sociedade comercial como 

principal problema.  

Vemos isso na defesa do aumento da renda por Simonsen na polêmica contra 

Gudin, a sua obsessão sempre repetida. Ela articula-se diretamente com sua ideia da 

incapacidade da população nacional e com as heranças legadas pelas características de 

nossa colonização. A “eficiência técnica” reflete suas próprias ideias sobre a incapacidade 

de nossa população. No entanto, ela está sempre referida à nação como o objeto último. 

Do mesmo jeito que o modelo listiano: não é a riqueza em si, mas a capacidade de 

transformar a população em um manancial de riqueza que importa em suas teses. 

Esse nos parece o quadro que escapa aos debatedores entre intencionalidade ou 

não da industrialização. Não é ela que funciona como transformação do paradigma, nem 

mesmo o argumento de sua capacidade de prover o crescimento endógeno, mas sim a 

incorporação do esquecido como material humano para o crescimento nacional. É o 

sertanejo de Euclides da Cunha que povoa todo o trabalho dos autores nacionais acima 

descritos. 

Não é a população entendida como agregado macroeconômico que irá surgir; é o 

pobre malthusiano que os autores da década de 20 e 30 trazem à frente para contrapor-se 

a um liberalismo ideal importado. É esta população que irá formar a Nationalökonomie 

de Simonsen, ou seja, a população entendida em um modelo global de nação e não como 

elemento a se governar dentro do modelo econômico.   

Se List se concentra na nação como sujeito econômico, Simonsen o faz, porém, a 

partir do iberismo histórico, unindo as pautas globais da nação como sujeito com a 

transformação do trabalhador brasileiro. A ideia de colônia de exploração que permeia o 

discurso econômico nacional serve para modificar o entendimento não só da 

Nationalökonomie, a partir de elementos globais como o protecionismo, como o 

institucionalismo das “falhas de mercado”. É a peculiar história nacional que faz com que 

as falhas do livre mercado se deem menos na gestão da política econômica em geral do 

que na própria criação do mercado interno. Se List entendia a criação do mercado interno 
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pelos mecanismos de proteção da indústria infante, esta ideia é conectada no Brasil com 

a criação do trabalhador dessa própria indústria.  

Daí vemos que o recurso a Manoilescu e List em Simonsen não contradiz a matriz 

institucionalista. Pelo contrário, ao não ter o poder das corporações como antagonista, 

Simonsen pode combinar a visão nacional listiana, o corporativismo de Manoilescu e o 

foco nas instituições como maneira de modelar o comportamento nacional de forma a 

reproduzir a sua denúncia do iberismo como formador do ócio nacional. Ao partir do 

modelo histórico ibérico, Simonsen consegue combinar a Nationalökonomie listiana e sua 

versão global com as intervenções micro de ciência e controle social institucionalista.  

É fácil compreender esta interação quando se entende que o modelo de riqueza 

não passa pela distribuição em Simonsen. Mesmo que sejam diversos os trechos que o 

industrial defenda o aumento de salários dos trabalhadores como forma de melhorar a 

economia nacional, nos parece muito mais próximo de um “proto-salário de eficiência” 

de Henry Ford499, que sabemos que o brasileiro lera, do que uma aproximação 

macroeconômica do problema. Ao não ter o trabalhador como fonte de prosperidade a 

partir do modelo agregado, o crescimento do país passa necessariamente pela sua relação 

de comércio com os outros países e a teoria listiana providencia uma versão confortável 

para se lidar com o problema.  

Ao não posicionar a ideia do trabalhador dentro dos modelos agregados, a relação 

poupança/investimento continua presa nos velhos moldes liberais. Isso significa que o 

manejo das alavancas político-econômicas ainda se estabelece a partir dos elementos 

microeconômicos e, por isso mesmo, é necessário estabelecer mecanismos de aumento 

de produtividade combinados com uma ideia de economia nacional ligada às disputas 

comerciais internacionais. Preso à versão listiana de crescimento, importa intervir na 

capacidade de cada indivíduo através da melhoria de sua capacidade produtiva enquanto 

base do modelo.  

No modelo macroeconômico, a população é vista a partir de seu comportamento 

coletivo e o Estado intervencionista se dá mais pela criação de uma rede de assistência 

social e programas capazes de manter o investimento do que pela intervenção individual 

no comportamento dos trabalhadores. Um exemplo disso são os relatos sobre dois 

governantes que presidiram intervenções massivas na economia: Roosevelt e Vargas. 

                                                           

499 Ao instituir um salário de cinco dólares por dia em suas fábricas, Ford explicara este grande aumento 
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do que o mínimo geram aumentos de produtividade. 



 

 

223 

 

Sabe-se que apesar de seus esforços, os dois presidentes viviam preocupados com o 

déficit causado pelas intervenções. Sem a entronização da macroeconomia como modelo, 

a ideia de que os gastos trariam uma recuperação endógena da economia através do 

multiplicador keynesiano não lhes passava pela cabeça. Além das políticas monetárias ad 

hoc, os diversos programas governamentais mais se estabeleciam como forma de elevar 

a produtividade nacional do que como iniciativas de recuperação calcadas em modelos 

econômicos, os diversos relatos da improvisação do presidente americano nas suas 

intervenções no ouro é um símbolo disso.500 

É por isso que diversos autores que se debruçaram sobre as teses do industrialista 

indicam um “vazio teórico”; Simonsen teria a disposição para denunciar o liberalismo 

econômico, porém lhe faltava o instrumental. Nos parece bastante frágil e duvidosa essa 

constatação. Não só porque a falta de conceitos econômicos específicos não significa a 

falta de uma teoria, mas pelo fato de que Simonsen se utilizava de diversos autores para 

a exposição de suas ideias. Podemos dizer que esse “vazio teórico” deve ser interpretado 

como o momento que a utilização de rebates heterodoxos ao liberalismo clássico não mais 

parecia conectada ao discurso econômico quando, ao absorver o homem esquecido como 

preocupação, alcançou-se uma nova configuração. 

O recurso que o paulista faz aos conceitos de Friedrich List e Mihail Manoilescu 

passou a ser entendido como inadequado após a ascensão da macroeconomia. É assim 

que, em uma visão retrospectiva, os nossos economistas atribuem a vitória no debate do 

desenvolvimento entre Simonsen e Gudin para o segundo. E o fazem sempre enaltecendo 

a sua capacidade teórica. Não é diferente da percepção contida na historiografia sobre o 

pensamento econômico em que os institucionalistas são vistos apenas como 

denunciadores da ortodoxia, sem condições de estabelecerem um corpo teórico definido. 

Ao focarem-se apenas no plano teórico e deixarem de lado as inovações práticas e 

metodológicas, os historiadores deixam de lado uma parte importante do avanço.  

É por isso que aqueles que entendem Simonsen como um pré-desenvolvimentista, 

um keynesiano sem conceitos, devem atentar-se para a sua ideia de planificação a partir 

do que foi explicado acima. A planificação que ele explana nos textos da “controvérsia 

do planejamento”, significa um esforço de superação de limites estruturais que impedem 

a produção nacional dentro da governamentalidade liberal. Ela não se liga à ideia de 

                                                           

500 Um exemplo é a forma como definia o preço do ouro diariamente: em certo momento, decidiu que o 
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elevação da pobreza como passo para atingir o fine tuning, mas como forma de atingir 

maior riqueza a partir de intervenções extra econômicas. Por isso que não é um déficit 

técnico de Simonsen que o torna “despreparado” frente a Gudin, e sim concepções de 

economia que possuem uma diferente ideia de população a informá-las.  

Assim, como veremos ao estudar Gudin, a vertente keynesiana, na contenda entre 

os dois pensadores, encontra-se ao lado do liberal carioca. Muitas vezes, utiliza-se dos 

diversos momentos que Simonsen cita o mercado interno como essencial para o 

crescimento industrial como se estivesse ali a prova de seu keynesianismo. Porém, há 

diversas dificuldades de seguir este raciocínio. O primeiro é o equacionamento das teses 

de Keynes ao simples “demanda gera produção”, tantas vezes propalado, como já 

estudamos. O segundo é deixar de lado, exatamente pelo seu caráter neokeynesiano, as 

diversas vezes que este pensamento foi defendido anteriormente. Podemos capturar 

trechos em Amaro Cavalcanti ou conectar a defesa do fim dos impostos interestaduais 

por Serzedello Correa à necessidade da criação do mercado interno. A observação 

empírica de que um produto precisa de consumidores não pode ser tomada como algo 

keynesiano ou mesmo pró-intervencionismo. Um trecho de nosso conhecido liberal 

Joaquim Murtinho nos demonstra isso: 

 

É tornar possível o maximo de consumo... aumentando o poder aquisitivo do 

homem e diminuindo o preço dos productos. Para obter-se esse resultado é 

necessario procurar-se o trabalho que de o maximo de producto com o minimo 

de esforço, o que se traduz por grandes lucros para o productor, coincidindo 

com preços baixos para o consumidor. E' nesta harmonia entre dous elementos 

que parecem irreconciliaveis, que está a solução do problema industrial e 

econômico.501 
 

Não é porque dá ênfase ao consumo que Murtinho deixa de ser liberal. A confusão 

é dada em Simonsen pelo seu reconhecimento do homem-massa. Só que é preciso 

compreender que ele não o incorpora à reprodução do capital no sentido 

macroeconômico, apenas o reconhece como um obstáculo, muitas vezes como um 

“habitante primitivo”502 sobre o qual se deve intervir diretamente para o país progredir. 

Pode-se argumentar que Simonsen defendia medidas protetivas aos trabalhadores e 

salários altos e preços baixos para a ativação do consumo, mas como o mesmo reconhece 

                                                           

501 MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS. Introdução ao Relatório 

apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo Ministro de Estados dos 
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em palestra de 1931 na Mackenzie, sua inspiração para essas políticas vem de Henry 

Ford.503 É por isso que não só conserva o moralismo conhecido de Ford (sendo que os 

brasileiros tiveram o gosto de conhecê-lo através da Fordlândia) como em diversos 

momentos a sua defesa deste alto salário remonta ao trecho de Murtinho que 

reproduzimos acima.  

Em diversos trechos de sua obra, ele demonstra que é a produção qualificada que 

irá gerar o alto salário, não os salários que possibilitarão a alta produção. É através da 

ideologia idortiana que está a chave de sua interpretação da população nacional e não 

como agregado manipulável dentro de modelos econômicos. É por isso que os escritos 

sobre a intervenção do governo nunca se estabelecem a partir de argumentos do tipo 

“dinheiro em garrafas” de Keynes.504 A intervenção do Estado sempre tem como objetivo 

a racionalização da produção e esta, na opinião de Simonsen, aponta para a 

industrialização. 

É por isso que, ao debater com Eugênio Gudin pela “alma” da economia brasileira, 

Simonsen se torna a cristalização de todos os elementos econômicos discutidos acima 

como reflexo da relação entre natureza/iberismo/sociedade comercial. Ele não é o 

primeiro a refletir sobre a economia de forma histórica no Brasil, porém é o sistematizador 

de todo um conjunto que congrega e demonstra os limites dos desafios às teorias do livre-

comércio dentro da governamentalidade liberal.  

Diversos autores como Maria Rita Loureiro, Lourdes Sola e outros estudam a 

entronização da economia nos órgãos governamentais desse período como um 

desenvolvimento institucional e a partir do discurso “científico” da economia. Assim, o 

isolamento burocrático dos economistas até os nossos dias seria uma evolução 

institucional do Estado. Entendemos que isso é não perceber que a própria ideia de Estado 

é conjugada pela governamentalidade que tem o discurso econômico como sua matriz.  

Os desenvolvimentos entre intervenção estatal e discurso econômico não são 

resultados da emergência de um Estado brasileiro corporativista que insere a economia 

como ideologia ou instrumento de governo. Não é o Estado que absorve os economistas 

                                                           

503 SIMONSEN, Roberto C. As finanças e a indústria. São Paulo: São Paulo Editora Limitada, 1931.p. 

123. 

504“Se o Tesouro enchesse garrafas velhas com cédulas bancárias, depois enterrasse as garrafas a 

profundidade conveniente em minas de carvão abandonadas e, em seguida, aterrasse as minas até a 
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seria mais sensato construir casas e coisas do gênero, mas se há obstáculos de natureza política e prática 

que impossibilitam isso, antes enterrar as notas que nada”. KEYNES, John Maynard. The General Theory 

of Employment, Interest and Money. Nova York: Harcourt Brace Jovanowitch, 1936. p.129.   
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como cientistas especializados. É o liberalismo como governamentalidade que forma o 

Estado enquanto tal. A ficção estatal, como bem coloca Bourdieu505, é um resultado dos 

diversos mecanismos e técnicas que emergem no discurso. Simonsen e os “engenheiros” 

que pretendem moldar a sociedade são resultados dos diversos elementos que emergiram 

na governamentalidade liberal específica do Brasil.  

 

3.3 Neoliberalismo? Novo liberalismo e a macroeconomia 

 

Se no encontro de Mont Pèlerin em 1947, os defensores do liberalismo sentiam-

se como o último bastião da liberdade frente à hegemonia da ideia de um Estado 

interventor, que não só deveria tomar para si a reconstrução europeia pós-guerra, mas 

também deveria assegurar o pleno emprego e as garantias de uma vida satisfatória para 

sua população, em menos de quarenta anos, esses resistentes se tornariam a inspiração da 

ortodoxia do pensamento econômico.  

Como vimos, a partir dos anos trinta e sob os efeitos da crise financeira de 1929, 

o mundo anglo-saxão perdeu a crença na capacidade do mercado se autogerir.506 O New 

Deal nos EUA e o “consenso butskellista” na Inglaterra, associados à ascensão da teoria 

keynesiana, permitiram que a intervenção do Estado se tornasse bem-vinda na gestão 

político-econômica. Com o fim da Segunda Guerra e o desafio de reconstrução da Europa, 

a ideia segundo a qual o mercado livre solucionaria as necessidades materiais da 

sociedade foi se tornando cada vez mais ostracizada. Com a ascensão da macroeconomia, 

a intervenção estatal adquire forma e regularidade. Não mais interferências ad hoc, e sim 

passam a ser frutos de um conjunto lógico e formalizado.  

Mas o que é visto por Skidelsky, biógrafo de Keynes, como a teoria do último 

dos grandes liberais,507 é percebida, na época, por uma minoria de economistas, como 

uma ameaça à liberdade não só econômica como política. Hayek, Mises e outros 

economistas europeus tinham acabado de experimentar os horrores de regimes totalitários 

que interferiram em todos os setores da sociedade, com um foco bastante forte na política 

econômica. Além disso, como austríacos, os dois economistas citados acima 

experimentaram na pele o papel que a inflação descontrolada tanto na Áustria como na 
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Alemanha tivera na ascensão de regimes ditatoriais. Estas experiências contribuíram para 

entenderem qualquer intervenção estatal como uma ofensa aos direitos individuais, além 

de ineficientes do ponto de vista econômico. 

O encontro da Sociedade de Mont Pèlerin em 1947 teve o objetivo de unir essa 

minoria de economistas com filósofos, jornalistas e outros personagens importantes, que 

acreditavam na política de livre mercado não só como antídoto para as reivindicações das 

populações de seus países, mas como garantia de liberdade frente às intervenções cada 

vez maiores por parte dos governos de seus países. Tendo Hayek como seu principal 

articulador, esse encontro marcou, na literatura da história do pensamento econômico, a 

consolidação do neoliberalismo (o início é tido no Colóquio Walter Lippman em 1938). 

No entanto, os “neoliberais” desse período não podem ser confundidos com o 

neoliberalismo que surge na década de 1970. Como afirma Burgin: 

 

Eles estavam enraizados em insatisfações fundacionais com as abstrações 

morais do “homo economicus” e o desejo de adotar uma filosofia social capaz 

de conciliar a teoria da concorrência com as necessidades extramateriais da 

humanidade. O "neoliberalismo" que se tornou paradigmático na arena política 

anglo-americana nas décadas de 1970 e 1980 parecia muito diferente do 

"neoliberalismo" do final dos anos 1930 e 1940.508  

 

A diferença entre os dois momentos, evidenciada por Burgin, torna-se clara ao 

termos contato com as teses defendidas pela maioria dos participantes do encontro.  A 

defesa do livre mercado não expressava, para eles, a pacificação com os efeitos deletérios 

que o capitalismo causava na sociedade. Os componentes da primeira fase da Escola de 

Chicago, por exemplo, como Simons e Knight, viam com preocupação não só a distorção 

que grandes monopólios causavam no mercado, como problemática a relação entre o 

capitalismo e a mercantilização de outras esferas como a cultura. Mesmo assim, apesar 

de diversos autores, como Burgin, marcarem as diferenças entre os dois momentos, a 

maioria da historiografia os denomina como neoliberais, sendo que alguns entendem 

ainda como uma fase incipiente, outros como algo já formado, porém ostracizado. 

Preferiremos chamar esta fase de “novo liberalismo”, porque o entendemos seguindo o 

mesmo entendimento que Mirowski dá ao que ele chama de neoliberalismo: um coletivo 

de pensamento e um movimento político.509 
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Apesar de concordar com Mirowski na sua classificação desta primeira fase, não 

denominamos esta fase de neoliberalismo, tal como ele o faz, por aquilo que vemos como 

uma limitação em sua classificação, que é expandir até os dias de hoje a rede em torno da 

Sociedade de Mont Pelérin, focando na rede de think tanks do mesmo financiador da 

sociedade, a Atlas Network, como o núcleo do neoliberalismo, quando o entendemos 

como um aprofundamento da governamentalidade concorrencialista, que não pode ser 

equacionada somente à rede política (característica da primeira fase).  

Utilizamos a sua ideia de rede porque nos parece se adequar com perfeição ao 

momento em que esse “novo liberalismo”, como movimento político, abrangia correntes 

de entendimento bastante distintas que, como explicaremos, não podem ser consideradas 

tendo as mesmas premissas sobre a arte de governar.  

Este “novo liberalismo” é entendido por nós como uma reação ao 

intervencionismo estatal que desembocará em duas correntes: uma que procura reagir às 

intervenções estatais dentro da governamentalidade concorrencial representada pela 

macroeconomia e outra que, apesar de importantes contribuições para a ascensão do 

“novo liberalismo” como alternativa científica, se recusará a se movimentar sobre as 

novas bases e se tornará um movimento político às margens da ciência econômica, 

entendida como arte de governar, e passará a alimentar aquilo que virá a ser chamado de 

libertarianismo.  

Em nossa perspectiva, o neoliberalismo do último quartel do século XX será um 

aprofundamento do concorrencialismo estabelecido pelo “novo liberalismo”, integrando 

um indivíduo atomizado ao governo dos agregados (veremos isso no quinto capítulo). Por 

ora, importa entender que o “novo liberalismo”, que passa a ser pensado no Colóquio 

Walter Lippman em 1938 e toma forma mais definitiva com a Sociedade Mont Pelérin 

em 1947, buscava respostas dentro do modelo dos agregados e as novas questões que ele 

colocava diante dos economistas.  

Por isso, este “novo liberalismo” nasce da macroeconomia porque, ao incorporar 

o trabalhador no modelo de agregados, não é mais possível continuar assentado nos 

comportamentos individuais e na moralização da pobreza, estabelecida como fator 

exógeno. A pergunta dos novos liberais é exatamente como lidar com os desempregados 

dentro do modelo de livre mercado quando o conjunto de comportamentos individuais 

não mais se soma para formar o agregado. Porém, equacionando a política fiscal do fine 

tuning keynesiano ao slippery slope do Estado totalitário exige que o Estado se comporte 

de forma diferente da matriz keynesiana em relação aos agregados.  
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Isso se dá pela inversão sobre os perigos para a civilização ocidental que a 

pobreza, enquanto objeto endógeno, criou nas primeiras décadas do século XX. Tanto o 

keynesianismo como o novo liberalismo partem do comportamento das massas que 

surgira da importância que a pobreza passa a representar. Só que, enquanto o 

keynesianismo insere o Estado como elemento-chave para manejar a “turba” através de 

uma rede de emprego e assistencialismo, que toma a massa como maleável aos desígnios 

racionais dos manipuladores dos modelos, os novos liberais entendem que o Estado, 

quando chamado a intervir diretamente, não possui elementos suficientes para criar uma 

situação de arranjo permanente. Pelo contrário, quanto mais o Estado interfere, mais ele 

precisa se manifestar para corrigir as distorções que o próprio criou.   

Por isso que, como diz Foucault, para eles, o nazismo não é um monstro ex nihilo, 

mas a consequência da intervenção cada vez maior do Estado, até atingir todas as esferas 

da vida. Em sua instigante tese de doutorado sobre a Sociedade Mont Pelérin, Ola Innset 

acerta o alvo ao colocar como ponto central o fato de que devemos nos indagar sobre o 

que é o totalitarismo na visão destes “novos liberais” (Innset os denomina neoliberais). 

Para o autor, é somente com a ideia de democracia e participação direta do povo que o 

totalitarismo, como visto por eles, pode ser entendido.510 É a exigência de cada vez mais 

intervenção por aqueles que imaginam que o Estado pode gerar os resultados desejados 

que se dariam a penetração dos controles sociais que caracterizam o totalitarismo. Ele é 

resultado direto da falta de compreensão da população sobre como a economia funciona. 

Quando se estuda as transcrições dos debates desses pensadores em suas 

indagações sobre os motivos da impopularidade da doutrina liberal no período 

entreguerras, a ideia do despreparo da população em compreender os mecanismos da mão 

invisível fica nítida. Elas vão do equacionamento do povo ao cão de Pavlov ao fascínio 

do autoritarismo no imaginário simplista para mostrar quão despreparado o povo é para 

não cair em tentações de fácil apelo. Por isso que o utilitarismo acaba por ser falso, porque 

“mesmo os animais ainda mais desenvolvidos não estão sempre satisfeitos com nutrição 

suficiente, mas ainda precisam entender o mecanismo de sua condição vital”.511 Porém, 

há momentos neste debate e outros que continuam ignorados pelos estudiosos e que 
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possuem pistas para entendermos como o entendimento dos agregados modifica a gestão 

desse povo, que ultrapassam a simples aversão à democracia. Assim, no aprofundamento 

deste debate, Rüstow expõe seu entendimento: 

 

Resumindo, a grande crise em que nos encontramos não é, em sua essência, 

uma crise econômica, mas uma crise vital em geral e uma crise de integração 

em particular. Suas manifestações econômicas são apenas sintomas 

secundários de uma doença mais profunda do corpo social. O liberalismo 

teve a liderança neste desenvolvimento e trouxe o mundo à sua crise atual. 

Mas a culpa não está na sua teoria da economia de mercado que, pelo 

contrário, na sua essência era e está correta. Em vez disso, a culpa está na 

inadequação de suas concepções sociológicas. O liberalismo ignorou e 

negligenciou, infelizmente, o papel central das necessidades irracionais 

vitais e, especificamente, da integração do homem.512 
 

Podemos ver que o liberalismo falha em não absorver a integração do homem 

enquanto parte de seu modelo. Para ficar mais explícito, Rüstow explica que esta não-

integração é fruto da necessidade da ciência econômica ter que se basear no homo 

economicus, que não leva em conta a integração do homem na vida real. 513 

Por que este questionamento neste momento? Em nossa percepção, antes da 

macroeconomia, era possível lidar com estes “erros” da população a partir de fatores 

exógenos, o que permitia a repressão e a moralização como ferramentas ideais. É claro 

que o poder da organização dos trabalhadores teve uma influência essencial nestas 

modificações, como pode ser visto na opinião do francês Robert Marjolin: “Crises 

talvez não sejam inevitáveis, mas era inevitável que o proletariado exercesse influência 

sobre o governo”.514 Porém, as grandes greves e a Revolução Russa ocorreram em 

momentos anteriores sem gerar esta reação específica. As respostas a estes eventos 

naquele momento variavam da repressão aos mecanismos de controle e intervenção 

direta no proletariado que, por exemplo, vimos nos institucionalistas no item anterior. 

É somente quando a macroeconomia e as possibilidades de novas relações que acarreta, 

como o dilema da poupança keynesiano, é que o homo economicus passa a ser visto 

como insuficiente pelos liberais. 

Podemos entender isto melhor ao nos depararmos com a sessão de 28 de agosto 

de 1938 no Colóquio Walter Lippmann intitulada Liberalism and the Social Question. Ao 

introduzir o tema, Rougier lembra que o questionamento sobre a adequação entre o 

sistema liberal e a questão social se tornou premente com a crise de 1929. Tendo isso 
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em vista, passa a culpar mais a gestão monetária intervencionista para a gravidade da 

crise do que a política econômica de livre-mercado. Parecemos estar no território liberal 

clássico. Entretanto, ao finalizar sua exposição com “todas as intervenções do Estado 

no campo econômico tiveram por efeito tornar os trabalhadores mais pobres”515, é 

indagado pelo jornalista que dá nome ao evento, Walter Lippman: “é possível aliviar o 

sofrimento que a mobilidade de um sistema privado de mercados implica? Se o 

equilíbrio tem que ser sempre deixado em si, isso acarreta grande sofrimento”.516 Ora, 

não é a pergunta em si que estabelece a novidade, mas sim que todo o debate que ela 

estimula passa a se enquadrar nas relações entre desemprego, ciclos econômicos, o preço 

como principal informação da economia e a intervenção do Estado. O que interessa 

perceber nesse debate é como a macroeconomia enquanto discurso econômico que 

incorpora o pobre está presente e altera profundamente as percepções, gerando um “novo 

liberalismo” muito diferente do liberalismo clássico.  Isso porque a noção do equilíbrio 

natural, presente no liberalismo clássico, desaparece quando os novos elementos entram 

em jogo nos modelos econômicos. Louis Marlio explicita este entendimento ao dizer que 

se deve reconhecer esses danos como “resultado de um sistema cujo funcionamento se 

torna cada vez mais grosseiro, à medida que as unidades econômicas se tornam maiores 

e o mecanismo de precificação tem mais dificuldades em funcionar”.517 

Este é um diagnóstico típico dos institucionalistas: o descompasso entre as 

instituições criadas para o funcionamento do mercado e a complexificação da economia 

real. No entanto, o que temos aqui é algo de outra natureza. Para aqueles, esta 

desconexão levava a mecanismos de controle do mercado, porém o concorrencialismo, 

tanto nos keynesianos quanto nos “novo liberais”, é uma exaltação do livre mercado. 

Por isso que não são seus componentes microeconômicos que devem ser alterados, mas 

sim as falhas que só podem conjugar livre mercado com intervenção no nível macro. 

Esta noção se resume na indagação de Rougier: “Quais são as formas [modalités] de 

intervenção compatíveis com o mecanismo de preços?”518 Decompondo o que ela 

significa: como é possível intervir nos agregados sem que os componentes 

microeconômicos sejam distorcidos. É aqui que entra a essência do que se entende por 
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neoliberalismo da época e que estamos chamando de “novo liberalismo”, pois Röpke 

responde nesta sessão com um resumo da noção hoje corrente sobre ele: 

 

O fato de que a economia de mercado é, como todos sabemos hoje, baseada 

em condições institucionais muito específicas, criadas e mantidas 

voluntariamente por homens, e que pode funcionar sem atrito e efetivamente 

somente se um Estado forte e independente garantir a observância dessas 

condições, este fato fundamental, bem como suas consequências práticas de 

importância decisiva, foi completamente obscurecido pelo erro teológico-

racional relativo à natureza das leis do mercado. Isso levou, em duas direções, 

a consequências fatais. A coincidência do interesse individual egoísta com o 

interesse geral que o liberalismo descobriu e proclamou com entusiasmo ser o 

mistério da economia de mercado aplica-se apenas dentro dos limites da livre 

concorrência dos serviços e, como resultado, somente na medida em que o 

Estado, encarregado de policiar o mercado, vigia que os agentes econômicos 

observem atentamente esses limites. Mas, como o Estado da era liberal carece 

cada vez mais do conhecimento e da força necessários para cumprir esse papel, 

esses limites críticos foram cada vez mais violados; a economia degenerou e 

trouxe esses fenômenos patológicos dos quais ainda não se recuperou hoje.519 
 

O fato da intervenção do Estado se tornar tão necessária é explicitada por 

diagnósticos como o de Louis Baudin, que a deixa mais claro nessa sessão ao dizer que o 

equilíbrio não é algo que esteja estabelecido de antemão, é “destruído e construído por 

uma economia em movimento”520 e que o problema é que fatores como custos, preços e 

renda não seguem trilhas paralelas e é essa disparidade que gera as crises no capitalismo 

e o Estado deveria intervir para suavizar essas descontinuidades.521 Ao estudar o 

neoliberalismo francês, Audier enfatiza que Baudin se tornou um ferrenho defensor do 

Estado como criador das regras que permitissem a livre concorrência de forma a atenuar 

os custos sociais gerados pelo livre mercado, mas com respeito à liberdade de preços.522 

É por isso que a concorrência que o Estado deve estimular só pode ser entendida quando 

ela se apresenta no nível macro, nos agregados, sem atingir os preços como signos últimos 

do comportamento microeconômico.  

É a partir da absorção do modelo macroeconômico que podemos conectar aquilo 

que Laval aponta como as duas posições diferentes de Louis Rougier: a primeira seria o 

intervencionismo jurídico do Estado, criando regras universais para os agentes 

econômicos, de forma a não se deturpar a concorrência; a segunda é que o Estado não 

“deve se proibir de intervir para fazer as engrenagens da economia funcionarem 
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melhor”.523 Laval destaca um trecho de Rougier sobre como o novo “Estado construtor” 

deve agir: 

Lubrificar a máquina econômica, desengripar os fatores autorreguladores do 

equilíbrio; permitir que preços, taxas de juro, disparidades ajustem a produção 

às necessidades reais do consumo, tornadas solventes; a poupança, às 

necessidades de investimento dali em diante justificadas pela demanda; o 

comércio exterior, à divisão natural do trabalho internacional; os salários, às 

possibilidades técnicas e à rentabilidade das empresas.524 
 

Pode-se perceber no trecho acima como os diversos elementos inaugurados como 

interligados estão presentes na fala de Rougier. Laval opina que o discurso de Rougier é 

confuso e mistura três dimensões diferentes, tornando-o pouco claro: o estabelecimento 

de um Estado de direito, uma política de adequação às condições cambiantes e uma 

política que auxilia a realização dos “equilíbrios naturais”.525 Não concordamos com essa 

análise. Se Rougier não pode ser considerado o exemplo mais claro do que se tornaria a 

defesa do livre mercado na governamentalidade neoliberal, ele é uma amostra de que as 

novas indagações propostas pelo “novo liberalismo” surgiam da emergência da 

macroeconomia como discurso econômico. O maior desafio é como manejar os 

pobres/desempregados dentro do modelo em que são fatores endógenos e não mais um 

resultado de falhas morais. É por isso que o Estado se torna presente e necessário como 

criador e garantidor da concorrência. Ele é o centro de toda a hidráulica. Com a inserção 

de modelos que conjugam poupança, investimento e renda, a intervenção ou não estatal 

passa a ser um elemento central de todo o conjunto, não mais criando apenas efeitos de 

crowding out ou simples ilusão monetária.  

Estabelecido o modelo macroeconômico, em que o agregado não é apenas uma 

soma das partes, mas uma conjugação de elementos como poupança, investimento e renda 

como fatores da economia nacional e não só conectados ao mundo da microeconomia, 

essa relação passa a ser problematizada sem o automatismo da Lei de Say e são 

necessários remédios que ajudem a manipulação dos agregados para reparar a situação 

sem que os componentes microeconômicos sejam distorcidos.  

Podemos nos concentrar no grupo que Foucault considera o primeiro neoliberal 

para explicitarmos estas conexões. Os ordoliberais foram acadêmicos em sua grande 

maioria ligados à Escola de Freiburg, que surgem como um grupo coeso nos anos 1930 
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com a publicação do seu manifesto. A pergunta que o ordoliberal Eucken faz sobre o 

empreendedor alemão é muito semelhante aos “empreendedores de outrora” de Keynes e 

típica dessa nova relação. Seu texto Structural Transformations of the State and the Crisis 

of Capitalism de 1932 se inicia com essa indagação: existem empreendedores na sua 

Alemanha atual como existira anteriormente?526 Porém, a resposta à falta desses 

“aventureiros” foi diatralmente oposta à de Keynes. Já que o ordoliberalismo identifica 

nos monopólios e cartéis a fonte do novo comportamento de restrição à concorrência: 

“Onde esses poderes monopolísticos existem há algum tempo, digamos que por décadas, 

o caráter empreendedor está mudando lentamente: o tipo inicial de empreendedor flexível 

desaparece e a burocratização assume o controle”.527 

E com isso em vista, a denúncia do “esquecimento” da política econômica e do 

direito que inicia o manifesto ordoliberal e a conexão que acreditam necessária entre as 

duas áreas, que tanto chamou a atenção dos estudos de governamentalidade, só podem 

ser entendidos sob a luz da emergência da macroeconomia. Um trecho do manifesto 

explicita essa relação:  

 

Isso consiste em ver as questões econômicas individuais como partes 

constituintes de um todo maior. Como todos os setores da economia estão 

intimamente interligados, essa abordagem fundamental é a única que faz 

justiça ao assunto. O tratamento de todas as questões práticas político-legais e 

político-econômicas deve estar ligado à ideia de constituição econômica.528 
 

O direito (à constituição econômica) providencia a maneira de enfrentar os 

obstáculos que barram a “interligação” dos setores da economia. Os caminhos devem ser 

criados, se deixado livre, o livre mercado acaba por gerar as barreiras – como os 

monopólios – que emperram a concorrência. Mas se esta ideia já foi bastante explorada 

nos estudos de governamentalidade, importa notar que a interligação aponta também para 

a questão macroeconômica. Não é mais o indivíduo, são as “partes constituintes de um 

todo maior”. A abordagem jurídica fica incompleta sem endereçar esta questão, porque é 

ela que estabelece o limite para a lei criar os caminhos para o livre-mercado. É o modelo 

endógeno macro da economia que estabelece os caminhos a serem criados. 
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É disso que tratam os ordoliberais. Eles chegam ao mesmo diagnóstico que 

Keynes: a necessidade de se criar o clima para o investimento. Não é simplesmente do 

acúmulo de poupança que flui diretamente para ele, é da criação da concorrência. 

Enquanto o keynesianismo aposta na ideia da demanda efetiva e na função-consumo 

como instrumentos capazes de manejo para ativação dos investimentos, os ordoliberais 

estabelecem o contrário: é a própria intervenção (do monopólio ou do Estado) que oprime 

o espírito empreendedor. Tem-se aí a conexão entre preços e espírito empreendedor. É a 

opressão desse sinal fundamental da economia, o preço, que torna o mercado hostil ao 

espírito arrojado. 

É daí que o tratamento da moeda como elemento exógeno toma uma diferença 

fundamental: enquanto os preços deveriam se manter estáveis como sinais de 

coordenação, os ordoliberais tomarão o modelo de preços austríaco como essencial para 

o funcionamento do mercado. Innset demonstra como o famoso debate sobre o cálculo 

socialista iniciado por Mises na Áustria nos anos 20, continuado de outra forma por Hayek 

em confronto com “socialistas do mercado”, como Oskar Lange, se torna o momento 

deste modelo. 

Partindo de uma controvérsia sobre o papel do dinheiro na economia (Otto 

Neurath declarara em artigo que o socialismo acabaria por eliminar o dinheiro), chegou-

se ao mercado como mediador da modernidade529 (diríamos do espírito concorrencial). 

Isto porque se Mises tem sucesso em mostrar que o dinheiro enquanto instrumento de 

medição é necessário para qualquer produção em qualquer sistema econômico, é 

surpreendido quando Oskar Lange se utiliza do instrumental neoclássico para comprovar 

não só a capacidade do socialismo em se utilizar do sistema de preços, mas aperfeiçoá-

lo. Assim, Lange concede vários pontos a Mises, só que o rebate em seus próprios termos. 

Isto provoca uma nova concepção do sistema de preços escrita por Hayek (com pontos já 

estabelecidos por Mises) em que o preço não é só instrumento de medida, mas sim o 

principal coordenador dos esforços individuais. A evidência de um sistema competitivo 

real, em que os “empreendedores de outrora possam” existir. Como deixa claro: 

 

O método que sob determinadas condições é o mais barato é algo que tem que 

ser descoberto, e ser descoberto de novo, às vezes quase de dia para dia pelo 

empreendedor [...] é o principal mérito da competição real que através dela é 

usado feito de conhecimento dividido entre muitas pessoas que, se fosse para 

ser usado em uma economia centralizada dirigida, todos teriam que entrar no 
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plano único. Assumir que todo esse conhecimento estaria automaticamente na 

posse da autoridade de planejamento parece-me perder o ponto principal.530 
 

Conhecido como “argumento do conhecimento” de Hayek, a moeda deixa de ter 

o sinal individual da frugalidade para se tornar o instrumento de manejo da concorrência. 

Este é o ponto muitas vezes ignorado no argumento hayekiano de que os preços 

funcionam como o único sistema de informação confiável, já que cada produtor e 

consumidor individualmente sabem valorar determinado objeto; o sistema monetário é 

interpretado pela via macroeconômica a partir da necessidade de não só não criar 

movimentos que alterem os preços, como o Estado deve intervir para quebrar qualquer 

elemento que o distorça. Afinal, muitas vezes o comportamento individual acaba por 

gerar consequências no agregado que distorcem este mecanismo fundamental, como 

sindicatos e monopólios. 

Os preços, como principais sinais do que se produzir, não podem ser manipulados. 

E quando são distorcidos por qualquer elemento, modificam os agregados de forma a 

chegar a resultados subótimos. Em seu texto de 1948 denominado On the Theory of the 

Centrally Administered Economy: An Analysis of the German Experiment, Walter Eucken 

compara as etapas de uma economia centralizada e uma baseada em livre-comércio para 

demonstrar como a primeira acaba por gerar diversos problemas ao não levar os cálculos 

individuais em conta.531 No entanto, como mostram Frank Bonker e Hans-Jorgen 

Wagener, Eucken tinha uma especial preocupação com a emissão descontrolada de 

moeda e geração de crédito pelos bancos comerciais (e não só pelo Estado), defendendo 

cem por cento de reservas para eles, de forma a não se criar inflação e distorção dos 

preços, algo que os autores demonstram como muito diferente da visão austríaca.532 Nota-

se aí a conexão direta: o Estado deve intervir para permitir a concorrência em seu nível 

micro, mas deve também se preocupar com a moeda dentro da gestão de agregados. Não 

é só a construção de uma ordem jurídica para fazer a concorrência funcionar, e sim regras 

na própria gestão monetária. Criar o quadro jurídico pelo qual a concorrência poderá 

funcionar se insere na mecânica macro, ela é quem fornece a lógica da concorrência. 
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Com isso, os preços, ao tornarem-se o sinal do homo economicus, o tornam 

passível de ser inserido no modelo agregado. Ele é homo economicus ao mesmo tempo 

em que não é.  A intenção de Hayek era produzir um modelo de mercado que tornasse 

qualquer intervenção econômica desastrosa, porém o resultado de sua tese - naqueles que 

absorvem o modelo dos agregados - foi tornar possível que o homo economicus, que tanto 

vimos incomodar os novos liberais, fosse levado para o fundo do modelo, invisibilizando-

o. Com os preços, seu comportamento é tido como maximizador, só que ele só é tomado 

a partir dos agregados que seriam produzidos pela soma desse comportamento. Se ela 

produz distorções, não se busca questionar os erros do homo economicus, mas intervir 

nos modelos agregados, a partir da moeda. 

Isso é compatível com o fato de que os ordoliberais tomam a defesa da função da 

moeda como sinal da concorrência como ponto central de seu estabelecimento em 

detrimento do laissez-faire clássico. Se este estabelecia um Estado que deveria deixar o 

livre-comércio livre, esses economistas entendem que a concorrência não é algo de 

seguimento natural. O surgimento de monopólios e outros elementos que emergem 

distorcendo a política de preços devem ser permanentemente combatidos. Dessa forma, 

o desequilíbrio aparece a partir da diferença do todo com a soma de suas partes: se o 

comportamento individual pode ser considerado maximizador, os agregados 

macroeconômicos muitas vezes levam a resultados de equilíbrio subótimos.  

Johnson experimenta um argumento interessante ao explicar que, se a Escola de 

Freiburg defendia o livre mercado e menos interferência direta do Estado na economia, 

seus adeptos tomaram emprestado de Knapp ao argumentar que a construção de 

instituições e leis seguras são a base primeira desse livre mercado.533 O autor não parece 

errado quando podemos relacionar a preocupação legal dos ordoliberais com frases de 

Knapp como: “dinheiro é uma criatura da lei, portanto, a história do dinheiro deve lidar 

com a história das leis”.534  Assim, o quadro legal para o funcionamento da concorrência 

incorpora também a moeda, pois é criatura da lei. Gerir a moeda (nos moldes 

macroeconômicos) é estabelecer a lei. 

Eucken, em seu seminal livro The Foundations of Economics, nos dá uma valiosa 

contribuição ao escrever que, apesar de importante, a pergunta sobre a origem histórica 

do dinheiro não é o que importa para a boa gestão econômica e que pouco importa para 
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isso a resposta de Knapp sobre o fato do dinheiro provir do Estado ou não. O que importa 

para Eucken é como o dinheiro atual, aquele que temos em mãos, veio a surgir e ao 

identificar sua razão de ser (seja através do mercado, do sistema de créditos ou pela 

criação do monopólio de emissão) para entender seu funcionamento e manejá-lo.535 É 

assim que a moeda se encontra em um vão especial, pois ao mesmo tempo que a sua 

manipulação interfere nos preços, distorcendo o mecanismo de mercado, ela é por si 

mesma uma intervenção a partir de seu surgimento.  

Este é o sentido que podemos tomar do monetarismo de Friedman, o representante 

máximo da Escola de Chicago. O trabalho do economista norte-americano nos interessará 

mais de perto no capítulo 5. No entanto, ele nos mostra como a moeda enquanto criatura 

estatal, quando absorvida no modelo macroeconômico, tem um sentido de intervenção do 

Estado que ultrapassa a criação de leis e se estabelece na manipulação dos agregados de 

forma a gerar o melhor resultado visando a concorrência. 

Se a Escola de Chicago é mais conhecida por sua teoria dos preços (um assunto 

fundamentalmente microeconômico), o “Sr. Macro”, como Friedman era chamado na 

Escola de Chicago (em contraposição ao “Sr. Micro”, George Stigler)536, trabalhou em 

séries estatísticas de aferimento de renda nacional e distribuição537 no NBER (National 

Bureau of Economic Research) junto a Simon Kuznets. Assim, tivera sua formação 

econômica diretamente conectada à construção da macroeconomia. 

E é nesse campo que surgiria um dos maiores clássicos da literatura econômica: 

A monetary history of the United States, 1867-1960, de Milton Friedman e Anna 

Schwartz, de 1963. Neste calhamaço, com centenas de tabelas e dados analíticos 

históricos, surgiu uma nova tese sobre a depressão pós-Crise de 1929, que muito pouco 

tem a ver com a imagem que temos dos “novos liberais”. Esta tese, ao se aferrar à ideia 

de que a base monetária é o elemento crucial da política econômica, explica que a 

depressão se estabeleceu pela política passiva do FED. Com a ocorrência das corridas 

bancárias, graças ao pânico da crise, a base monetária encolheu de forma significativa. 

Como o FED não agiu para manter o nível de dinheiro na economia estável, funcionando 

como emprestador de última instância aos bancos comerciais, ele contribuiu para aquilo 
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que Friedman e Schwartz chamaram de “A Grande Contração”. Temos aí a necessidade 

do governo, através de seu banco central, agir.538 Não é a versão da simples criação de 

leis ou quebra de monopólios. O dinheiro (sendo um elemento estatal) precisa ser 

manipulado de forma correta por ele. Esta versão só é possível dentro da concepção dos 

agregados.  

É claro que o monetarismo de Friedman serviu, na maioria das vezes, para 

defender a redução do Estado, já que, tirando eventos excepcionais, como a Crise de 1929, 

a acusação mais usual é contra a impressão excessiva de dinheiro pelo Estado. Porém, 

não devemos esquecer que Ben Bernanke, estudioso da Grande Depressão e presidente 

do FED no pós-Crise de 2008, utilizou-se das teses de Friedman, entre várias outras, para 

despejar trilhões na economia norte-americana, com o objetivo de evitar uma nova 

contração. 

A ideia da moeda como ferramenta macroeconômica do Estado permite entender 

como os “novos liberais” não conseguiram enfrentar seus adversários a ponto de tornar-

se a base da política econômica do período: ao absorverem os planos agregados e 

inverterem o papel do Estado em relação ao keynesianismo reinante, ficaram no mesmo 

plano de seus adversários, sem a força política dos mesmos. Explicando melhor, tanto os 

novos liberais como os keynesianos, ao tratarem dos agregados, deixaram invisível o 

indivíduo maximizador. Ele não sumiu do modelo, porém nenhuma das correntes 

estabeleceu uma nova versão para o comportamento individual, pois os preços/moeda, 

através da gestão monetária macro, permitiram que isso não fosse necessário. Keynes o 

fizera ao inverter o sentido antropológico a partir da moeda, mas suas contribuições foram 

incorporadas ao modelo de equilíbrio geral neoclássico que focava nos arranjos 

governamentais dos agregados para atingir o nível ótimo da economia. Já os “novos 

liberais” estabeleceram a concorrência como algo não natural e como objetivo a ser 

perseguido incessantemente pelo Estado; porém, ao lidarem nos níveis agregados e com 

o homo economicus neoclássico, não conseguiram fugir das propostas de fim dos 

monopólios e outros elementos macro de distorção do mercado. A ligação entre o 

comportamento micro e macro tornou a manipulação dos elementos agregados algo 

irresistível para os formuladores das políticas econômicas. 

Assim, mesmo que vários estudiosos da governamentalidade neoliberal apontem 

o exemplo de Ludwig Erhard no pós-guerra alemão como um momento em que o “novo 
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liberalismo” tomou forma na liberalização da economia alemã em 1948, a biografia do 

ministro da economia deixa claro que aquele foi um ponto isolado de um momento 

específico de uma economia derrotada e arrasada pela guerra. Após este sucesso, Erhard 

foi figura isolada dentro de seu partido (CDU), em que suas ideias não eram aceitas e 

muito menos consideradas como pontos de política econômica.539 

Os “novos liberais” tiveram sucesso em conceber uma alternativa livre-mercadista 

à emergência dos agregados como governamentalidade, só não o tiveram em convencer 

que seus remédios seriam os mais adequados. É somente quando reorganizam o modelo 

macro a partir de um novo indivíduo maximizador que terão sucesso. Que o monetarismo 

de Friedman tenha sido o propulsor das reformas neoliberais (em pouco tempo foi 

substituído devido aos seus fracassos e pela incapacidade de definir com precisão o que 

é a base monetária, como mostra Malabre)540 é mais do que indicativo do que viemos 

indicando. Afinal, se a retórica política que gerou essas novas teses foi recheada do 

discurso libertário de não-intervenção, os bancos centrais tornaram-se vigias e 

manipuladores dos agregados. Quando tomamos a macroeconomia como a mudança 

fundamental e base da governamentalidade concorrencialista, a diferença do “novo 

liberalismo” com o keynesianismo é muito diversa daquela pensada normalmente.  

 É por isso que os autores da matriz austríaca se afastam da economia como 

entendida a partir dos anos 1940 e 1950. Mais sintomático é que o fundador da Sociedade 

de Mont Pelérin, Friedrich Hayek, é admitido na Escola de Chicago no departamento de 

sociologia e não de economia, onde havia muita resistência à sua nomeação. Hayek se 

torna um caso singular pela ligação que faz entre a rejeição da macroeconomia enquanto 

ciência econômica, ao mesmo tempo que suas teses sociológicas e políticas se tornam um 

sucesso entre os “novos liberais” macroeconômicos. Tanto Hayek quanto Mises (e o resto 

da Escola Austríaca) são parceiros dos ordoliberais e da Escola de Chicago enquanto 

possuem objetivos políticos comuns. As teses da Escola Austríaca colaboraram para o 

fortalecimento da identidade entre livre mercado e liberdade de todos os grupos, tudo 

contra a intervenção estatal. Mas, tirando a oposição política ao “Estado grande”, a 

maneira como a Escola Austríaca encara a gestão econômica fez com que, após esta 

primeira fase, se tornasse estranha à ciência econômica.  
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Muitos diferenciam Hayek de Mises e os colocam em oposição. Ebelstein divide 

a obra hayekiana em um antes e depois, sendo o libertarianismo o elemento divisor. O 

que importa é que o Hayek, que permanecerá como figura de popa do libertarianismo, é 

aquele do Caminho da Servidão, a bíblia do libertarianismo.  Que o próprio tenha 

lamentado a repercussão da obra tornando-o uma figura pouco científica pouco importa. 

Hayek é a extremização da versão política do “novo liberalismo” (enfatizamos 

política), já que a catalaxia e o papel proeminente do hábito em suas teses são essenciais 

para notarmos como as instituições se tornam o ponto focal do discurso econômico. 

Mesmo que pretenda preservar a liberdade individual, são as instituições como 

coordenadoras que tomam o lugar.  

Isso se dá pela busca incessante de Hayek de bases para a civilização a partir da 

economia que preservem o laissez-faire como fundamento primeiro da liberdade. Se 

vimos seu “argumento do conhecimento” extrapolar suas intenções para fornecer 

funcionalidade ao liberalismo dentro da economia a partir da moeda, o autor austríaco 

ultrapassa este entendimento para defender que não é possível qualquer conhecimento, 

não só sobre o que se produzir, mas também como a própria economia é impermeável ao 

cientista, já que a sabedoria de um indivíduo (por mais erudito que seja) é ínfima frente a 

imensidão do mercado. É como um sujeito tentar desvendar o universo e suas infinitas 

relações. À indagação de como se teria chegado ao entendimento saudável do livre-

mercado como melhor escolha, dado a impossibilidade do conhecimento, Hayek responde 

com o papel das instituições como entidades heurísticas. São elas que vão carregando pela 

história as experiências de erros e acertos que possibilitam a criação institucional que faça 

melhor funcionar o modelo descentralizado do mercado. Tem-se aí a essência do discurso 

político do “novo liberalismo”,  

Esta busca de uma teoria sem universais fez com que diversos autores considerem 

o anti-Iluminismo o núcleo de toda sua obra teórica. Dessa forma, Lagasnerie pôde ligar 

a produção de Foucault com a obra do economista austríaco Friedrich Hayek. Este último 

denuncia as tentativas de “controle” do mercado ao otimismo racionalista de que se é 

possível o conhecimento “total”, um conhecimento que ultrapassa o indivíduo e identifica 

os anseios da sociedade como um todo. Para Lagasnerie, a intenção de libertários como 

Hayek é destruir o senso de “comunidade” atrelado ao pensamento iluminista e eleger a 

ideia de pluralidade como matriz política de nosso mundo. Foucault, para Lagasnerie, se 

fundaria nesta concepção para a criação de uma nova política, baseada nas singularidades, 
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com lutas múltiplas e combates setoriais.541 A visão totalizante teria prejudicado a 

compreensão das batalhas no mundo real e bloqueado uma política realmente 

emancipadora. Para Lagasnerie, Hayek seria um precursor do pós-modernismo. 

O sucesso popular de O Caminho da Servidão542 e o “fracasso” de Hayek dentro 

da profissão econômica (e “sucesso” político) apontam para a incapacidade desse anti-

Iluminismo tomar raiz em um ambiente onde a macroeconomia fornecia mecanismos 

racionais de intervenção. Aqueles que entendiam que a defesa do liberalismo só era 

possível a partir de uma posição antiestatista continuaram sua jornada política rejeitando 

a macroeconomia, tendo O Caminho da Servidão como guia. Estas fissuras no projeto 

mostram outra face da capacidade do concorrencialismo keynesiano em tornar-se 

mainstream durante as próximas três decadas, os famosos Treinte Glorieuses. É o próprio 

Keynes que, ao enviar uma resenha sobre O Caminho da Servidão para Hayek, explica 

os limites do projeto: apesar de dizer que “estava em acordo com virtualmente tudo”, faz 

uma ressalva em que aponta para Hayek que seu livro demonstrava que uma linha deveria 

ser desenhada na separação entre Estado e a sociedade comercial, só que: 

 

Assim que você admite que o extremo não é possível e que um limite tem de 

ser traçado, você está, em sua própria argumentação, liquidado, uma vez que 

tenta nos persuadir de que assim que alguém se movimenta uma polegada na 

direção planejada está, necessariamente, em um caminho escorregadio que nos 

levará no devido tempo ao precipício.543 
 

Essas linhas apontam para aquilo que já dissertamos sobre: a construção das leis 

pelas quais o mercado poderá funcionar adequadamente só podem ser compreendidas a 

partir da gramática macroeconômica. Sem uma relação entre agregados, onde há uma 

interligação completa entre os elementos, a linha a ser traçada não pode ser definida. Se 

os estudos de governamentalidade se concentram na questão de que o Estado passava a 

ser responsável pela construção do quadro que permitiria a concorrência fluir, a noção de 

concorrência só surge a partir do modelo macroeconômico. Como Hayek o rejeita, seu 

projeto torna-se primariamente político. É o antiestatismo como ideologia, não como 

gestão. Mesmo que sua teoria dos preços só possa ser entendida a partir da ascensão da 

macroeconomia, para ele, ela não tem funcionalidade de gestão econômica, mas sim 

significado político e moral. Ao contrário de seus colegas de Chicago e ordoliberais, a 
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teoria dos preços não funciona como impulso para gestão monetária que leve a uma maior 

concorrência porque toda intervenção é mal-informada. Seu discurso em aceitação ao 

prêmio Nobel em 1974, denunciando toda (frisamos o toda) ciência econômica como 

panaceia é uma peça fundamental para compreendermos isso. 

Podemos compreender isso melhor quando Burgin conta como Ludwig von Mises 

tornou-se cada vez mais isolado nos encontros da Sociedade, tanto pelo seu 

comportamento irascível como por suas ideias econômicas, consideradas pelos seus pares 

como atrasadas. É famosa a anedota em que o austríaco acusa seus pares liberais de 

socialistas.  

Na verdade, só é possível entender o distanciamento dessa corrente quando 

levamos em conta que a macroeconomia se torna a gramática da economia. Tanto Hayek 

quanto Mises denunciam isso ao dizerem que a macroeconomia é uma mistificação dos 

comportamentos reais. A alternativa para os autores que rejeitavam esse novo modelo foi 

seguir caminhos que os levaram às margens da economia enquanto ciência e guiar um 

movimento político que toma a retórica da economia como fonte de um pensamento 

fundamentalmente moral. 

Quando os estudos sobre o neoliberalismo focam-se nos argumentos da 

estadofobia, do planejamento como caminho sem-volta para o totalitarismo, deixam de 

notar que eles não tiveram sucesso como instrumento de gestão da população e mesmo 

como retórica política não frutificaram. Nem mesmo os mais libertários dos políticos 

eleitos basearam suas plataformas na versão de que qualquer intervenção do Estado é uma 

estrada para a servidão. É muito mais correto afirmar que retóricas como esta tiveram 

sucesso acopladas com propostas de gestão macroeconômica liberal. A intervenção dos 

economistas técnicos como forma de trazer prosperidade sempre foi ponto essencial das 

campanhas vencedoras, mesmo que esta intervenção tenha como pressuposto o viés livre-

mercadista. 

O livre-mercado entendido como melhor forma de gerir a economia, só tornou-se 

política econômica governamental no século XX a partir da linguagem macroeconômica; 

é como melhor gestão político-econômica e não como argumento jurídico que o 

liberalismo econômico progrediu. Toma-se muitas vezes a história norte-americana como 

base sem levar em conta a tradição individualista do país, que, se reforça o 

libertarianismo, não se confunde com ele. Não é por acaso que grupos libertários 

brasileiros levantem bandeiras como “Don´t tread on me” como símbolos do liberalismo 

econômico, sem que o contexto de seu surgimento não tenha nenhuma relação com ele. 
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Elas só fazem sentido dentro da história norte-americana de recusa à centralização em 

todas as suas vertentes. 

É só dentro da macroeconomia, enquanto gestão dos agregados, que o argumento 

do livre mercado pode se acoplar com uma estratégia bem-sucedida de 

governamentalidade. Ela permite que o economista não caia em um argumento 

tipicamente burkeano de se aferrar às tradições, erigidas a partir de um processo 

heurístico, como é o caso das instituições em Hayek e Mises. O status dos economistas 

nos dias de hoje é essencialmente antinômico ao anti-Iluminismo do projeto hayekiano, 

como o é a sua matematização. Eles só são possíveis pelo fato de que a gestão dos 

agregados não confunde-se com seus componentes individuais, com o “individualismo 

real”.  

Em uma seção de seu livro The Ultimate Foundation of Economic Science 

chamada The approach to macroeconomics, Mises reage à “ilusão” dos agregados 

exatamente a partir do uso da moeda, que identificamos como ponto nodal para se 

estabelecer o modelo macroeconômico “novo liberal”. O economista austríaco escreve 

que “Se alguém quiser se opor à realidade da economia de mercado a imagem de um 

sistema holístico, deve se abster de qualquer uso de preços”.544 Mais interessante que esta 

acusação é seu ataque ao conceito de renda nacional. Já que este conceito, para o 

economista austríaco, teria o poder de desviar a ideia de que as melhoras econômicas não 

surgem das atividades dos indivíduos e sim “de algo fora e acima delas”.545 Ele não seria 

nada mais do que “tentativa abortada de fornecer uma justificativa para a ideia marxista 

de que, sob o capitalismo, os bens são "socialmente" (gesellschaftlich) produzidos e 

depois ‘apropriados’ pelos indivíduos”.546 Assim, qualquer tentativa de agregar o 

comportamento individual é, em si, uma “estrada para a servidão”, mesmo na ciência 

econômica.  

Seguindo este raciocínio, em um texto de 2014 nomeado Is Macroeconomics 

Really Economics?, o economista de filiação austríaca Robert Higgs resume aquilo que 

viemos escrevendo sobre a visão austríaca sobre a macroeconomia: 

 

A falha mais fundamental do monetarismo é idêntica à falha mais fundamental 

das teorias Keynesiana, Pós-Keynesiana, Nova Clássica e outras promovidas 

pelos macroeconomistas durante os setenta ou oitenta anos passados: não 

apenas a teoria deixa de fora variáveis críticas, mas é simples demais, sendo 

                                                           

544 MISES, Ludwig von. The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on Method. 

Indianapolis: Liberty Fund Inc, 2006. p. 84. 

545 Ibid. pp. 84-85. 

546 Ibid. p. 86. 
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expresso em agregados enormes e abrangentes que ocultam a ação econômica 

real que ocorre dentro da ordem econômica.547 
 

Como pode-se ler, não é uma reação apenas à intervenção do tipo keynesiano que 

move os libertários. Toda a teoria da ação humana que forma a base da Escola Austríaca, 

exposta na obra mais celebrada de von Mises, a famosa praxeologia, segundo a qual a 

economia seria uma subdivisão, é uma rejeição da ideia de agregados macroeconômica. 

É por isso que a ideia de concorrência austríaca está muito mais próxima das ideias 

liberais do que neoliberais. Como explicam Mcmullen e Shepperd, o empreendedor é a 

peça fundamental de toda teoria austríaca, mas seguindo o princípio da incerteza da ação 

praxeológica, em que os comportamentos “reais” são tomados como base, os 

empreendedores são aqueles que conseguem agir de forma próspera porque “escaparam 

da ignorância e da paralisia produzidas pela incerteza, enquanto aqueles que não agiram 

de forma empreendedora, acreditam ter sido vítimas de dúvidas ou de terem sido cegados 

para a necessidade de formar uma crença”.548 Os autores mostram que a teoria austríaca 

se diferencia de outras versões de incerteza e empreendedorismo (como Knight e 

Schumpeter) ao posicionar o sucesso do empreendedorismo no sujeito, não no resultado 

de suas ações.549  

 Seguindo essa linha, para os libertários, a desigualdade não vai estabelecer um 

sistema de equilíbrio macroeconômico. Até porque a macroeconomia é um conceito 

estranho a eles. A desigualdade faz parte do sistema de sinais de riqueza/pobreza. E são 

os sinais de riqueza/pobreza que demonstram quais são os indivíduos merecedores e quais 

não são. Não há uma “terra prometida”, não há um sistema onde todos ganham. O 

discurso econômico tem um filtro que separa quem merece e quem não. 

Para esse grupo, a economia não é instrumento de um mundo melhor; é a maneira 

de identificar quem é merecedor e quem não é. Não à toa, essa ideologia tem tido bastante 

sucesso nos Estados Unidos, que imaginam um passado glorioso de “individualismo 

bruto” (no original, rugged individualism) do Velho Oeste. A saída de cena do Estado 

passa a ser resumido em um darwinismo social tosco: “que vençam os melhores”. Daí se 

enxerga suas várias áreas de contato com o racismo, a xenofobia e a misoginia. Se o 

                                                           

547 HIGGS, Robert. Is Macroeconomics Really Economics? The Beacon Independent Institute. 14 de 

agosto de 2014). Disponível em: <http://blog.independent.org/2013/08/14/is-macroeconomics-really-

economics/>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2016. 

548 McMULLEN, J. S; SHEPPERD, D. A. Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory 

of the entrepreneur. Academy of Management Review, New York, v. 31, n. 1, 2006. p. 137. 

549 Ibid. p.138. 

http://blog.independent.org/2013/08/14/is-macroeconomics-really-economics/
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libertarianismo parece tão próximo do progressivismo cultural e social por sua ênfase na 

liberdade individual, ele conecta-se muito melhor com ideias que subsidiam os porquês 

de determinados grupos sempre parecerem ser emos melhores na competição 

desenfreada. 

Como veremos no quinto capítulo, é isto que permite que os libertários se unam 

com os conservadores culturais nos dias de hoje. Já os “novos liberais” se apresentam 

diferenças essenciais com o concorrencialismo neoliberal da segunda metade do século 

XX e seu imperialismo econômico,550 possuíam uma perspectiva da relação cultura e 

economia bastante diferente daquela que sobreviverá no libertarianismo de matriz 

austríaca. 

Nesse sentido, Rüstow procurava enfatizar a satisfação moral do cidadão acima 

da satisfação puramente econômica551 ecoando teses defendidas por Smith. Tendo os 

agregados como elemento principal do discurso econômico, as outras esferas ainda 

escapam de seu “controle”. O livre mercado é a solução preferencial na relação 

Estado/população, mas isso não significa que se deva abstrair as relações humanas de seu 

contexto social, cultural, político ou histórico. A preocupação com a mercantilização da 

cultura demonstra a percepção destes atores de que o mercado possui uma racionalidade 

que não poderia ser expandida para outros setores sem causar danos. Isso é efeito direto 

da falta da concepção de uma nova relação entre economia e sujeito inaugurada a partir 

dos anos 1970. Ross Emmet nos fornece a pista da mudança ao lembrar que o professor 

da Escola de Chicago, Frank Knight, um defensor aguerrido do estatuto científico das 

teses neoclássicas na época e inimigo do institucionalismo, logo foi relegado ao “campo 

não-científico” de filosofia social a partir da transformação da ciência para a qual tanto 

se dedicou.552 

Entenda-se: a nova ideia de população é inaugurada com a ascensão da 

macroeconomia. É a relação entre agregados que importa e, por isso, o Estado deve 

intervir nos diversos componentes dessa relação. Só que a ideia de que é preciso interferir 

para se criar o espírito concorrencial se deu, nesse primeiro momento do novo liberalismo, 

como movimento a partir de uma relação insolúvel entre o homo economicus e os 

                                                           

550 Surgido através da teoria dos preços de Chicago, funcionou como uma forma da ciência econômica 

“invadir” territórios que não seriam considerados de sua competência. Estudaremos com mais detalhes 

quando tratarmos do concorrencialismo neoliberal. 

551 BURGIN, Angus.The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2012. p. 75. 

552 EMMETT, Ross. Frank Knight, Max Weber, Chicago Economics and Institutionalism. In: _____. 

Frank Knight and the Chicago School in American Economics. London: Routledge, 2009. p. 112. 
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agregados macroeconômicos e a própria preocupação em se separar a ideia de sociedade 

civil e economia desses atores denunciavam isso. Frank Knight esclarece que “esses 

desejos, que são o ponto de partida comum do raciocínio econômico [...] mais 

obstinadamente desconhecido de todos os desconhecidos em todo o sistema de variáveis 

com as quais a ciência econômica lida”.553 

Este trecho pertencente de um dos mais representativos e instigantes textos do 

“novo liberalismo”, inicia uma série de questionamentos sobre a capacidade do homo 

economicus ser um modelo correto para uma ciência relacionada com a ética até chegar 

à relação da economia com o cristianismo. Ao mesmo tempo em que considera a 

competição como sistema que melhor organiza os recursos da sociedade, coloca em 

questão a tendência dela acontecer de forma espontânea554.  Knight, citado por todos os 

“novos liberais” e muitos neoliberais americanos aqui estudados como o grande 

influenciador de suas carreiras, deixava claro a insuficiência do modelo anterior e tateava 

as maneiras de se estabelecer um sistema de concorrência a partir da sua visão benigna 

do livre mercado. 

 Estabelecer a concorrência ficava restrito às distorções do Estado porque 

importava fomentar o investimento. Mesmo que na chave contrária ao keynesianismo, a 

premissa seja a mesma: como estabelecer o equilíbrio geral a partir das falhas de 

investimento. O fator temporal e a transformação da incerteza em risco tornaram esse o 

ponto central. Ao aceitar que o espírito empreendedor não é onisciente e é sujeito às falhas 

que a própria ideia de monopólio como consequência traz consigo, os novos liberais 

deixavam um espaço enorme para o intervencionismo hidráulico. Tomando essas 

premissas como verdadeiras, o que estimula o investimento sempre estaria em disputa. 

Seria preciso acabar com a incerteza do espírito empreendedor dentro do novo discurso 

macroeconômico. Como veremos no quinto capítulo, os neoliberais, ao estabelecerem os 

microfundamentos da macroeconomia, fizeram exatamente isso. Por enquanto, 

estudaremos como o “novo liberalismo” impactou o nosso país.  

 

 

 

 

                                                           

553 KNIGHT, Frank H. The Ethics of Competition and Other Essays. London: Allen & Unwin. 1936. p. 
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554 Ibid. p. 75. 
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3.4 Eugênio Gudin: pioneiro da macroeconomia 

 

A primeira ideia que vem à mente ao se mencionar Eugênio Gudin é o seu 

conservadorismo. Um homem que deu combate sem tréguas à Petrobrás, às políticas 

populares de Vargas, ao Plano de Metas de Juscelino Kubitchek e ao governo de João 

Goulart; culminando em seu apoio expresso à ditadura militar. Em contradição com a 

imagem enérgica do industrial Roberto Simonsen, a do aristocrata Gudin casa com aquilo 

que é identificado como pensamento liberal atrasado. No entanto, como já indicamos, o 

carioca se revela um homem mais “moderno”, ao percebermos que é um representante da 

governamentalidade concorrencial em contraposição ao seu adversário industrialista. 

Mesmo que esta “modernidade” apresente-se no seu trabalho através da ideia dos 

agregados, um dos fatores principais em se estudar Eugênio Gudin é compreender como 

a percepção do Brasil como um país atrasado dentro desse modelo, sem uma sociedade 

comercial desenvolvida, permitiu que conjugasse em sua atuação elementos que 

pareceriam contraditórios, como a união de um certo tipo de intervenção do Estado com 

o livre-mercado. 

A ascensão de um novo pensamento em Gudin pode ser emparelhada ao 

surgimento de uma série de dispositivos que ocorrera no Brasil a partir da década de 1930. 

Se notamos como Simonsen foi o representante máximo de organismos de controle e 

educação social (como o IDORT), emergia no mesmo período órgãos destinados a 

compilar os dados nacionais de forma parecida, como o já citado NBER. O IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é o caso mais proeminente. Como boa 

parte da historiografia relata, esse instituto nasceu em 1934 (o nome do instituto se tornou 

IBGE em 1938) sob a égide da centralização política da Era Vargas, com a intenção de 

gerar dados possíveis de permitir o Estado a unificar, controlar e gerir todo o país.  

O que importa é que esta centralização deve ser entendida dentro do quadro de 

gestão não só do território, mas da população. Nesse sentido, ele replica aquilo que 

estudamos em Simonsen: o conhecimento científico como forma de gestão. A compilação 

de dados funciona como a versão nacional das táticas idortianas: “conhecer para 

controlar”. Os textos de suas publicações demonstram como a ideia da nação como sujeito 

ainda impera nesse esforço, sendo a relação Brasil real versus Brasil fictício muito 

presente. A busca “científica” de se conhecer o brasileiro em seus rincões replica os 

esforços de industrialistas como Simonsen em relação aos trabalhadores. Como fica 

explícito no depoimento do idealizador do IBGE, Teixeira de Freitas: 
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Concidadãos! Façamos o Brasil de amanhã, o Brasil feliz de todos os 

brasileiros, um Brasil orgulhoso da América, diadema da humanidade. Não nos 

falta a matéria-prima – riquezas naturais e riquezas humanas. O que nos falta 

apenas é a “organização”. Organização social, organização econômica, 

organização política. Mas, sobretudo, organização do Brasil-município, do 

Brasil-rural. Trabalhemos sem desfalecimentos, lutemos sem trégua para 

conquistar essa organização. Façamos, brasileiros, façamos o nosso Brasil, 

antes que seja tarde, antes que o Brasil se desfaça.555  

 

A “organização” dos brasileiros é ainda tomada como comando dos corpos para o 

trabalho. O senso é de “coletividade pátria”556 e não do trabalhador visto como parte de 

um agregado econômico. Por isso que se deve notar que a compilação de dados 

estatísticos permite mas não é causa necessária para a transformação da coletividade em 

agregados. Como no caso estudado dos países centrais, a compilação dos dados permitia 

uma nova maneira de se pensar a população, mas isso só ocorre quando o pobre passa a 

ser compreendido dentro do modelo econômico. É essa transformação que podemos 

visualizar no posterior surgimento do IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) em 1951, 

o primeiro instituto a calcular o PIB nacional. Um dos quadros técnicos do início do IBRE 

reporta como ainda existia uma concepção de organização do trabalho no sentido 

idortiano: 

 

Logo depois do fim do Estado Novo[...]ficou um pouco distorcida porque, 

pelos estatutos, era uma entidade voltada para a organização racional do 

trabalho, mas naquele tempo tinha centros de matemática, de física, de 

biologia, de geologia.557 

 

No entanto, como explica Julin Chacel sobre sua participação no surgimento do 

IBRE: “Seja como for, era necessário formular a partir de grandes agregados e pensar em 

termos macroeconômicos”.558  Assim, o IBRE logo diferenciou-se de outras instituições 

de compilação de dados ao interpretar a população não mais como “pátria” ou como 

indivíduo a ser organizado para o trabalho, mas como agregado. Não é por acaso que o 

Instituto tenha nascido a partir de um grupo de economistas (o chamado Núcleo de 

                                                           

555 FREITAS, Teixeira de [1943] apud MIGUEL, Nadya Maria Deps. O perfil do brasileiro construído 

pelo IBGE: uma memória discursiva dos censos demográficos de 1940 a 2010. 2012. 203 f. Tese 

(Doutorado em Memória Social) - Centro de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. p. 59. 

556 FREITAS, Teixeira de [1951] apud Ibid p. 42. 

557 SIMÕES, Levy. In: D'ARAÚJO, Maria Celina (Org.). Fundação Getulio Vargas: concretização de um 

ideal . Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. p. 37. 

558 CHACEL, Julian. A FGV, o IBRE e Eu. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, março, 1995. p. 9. 
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Economia da Fundação Getúlio Vargas transformou-se no IBRE), pois é a partir dele que 

os agregados surgem formalizados a partir do discurso econômico. 

Um exemplo típico de como isso foi possível são pesquisas dos anos 1930, mesmo 

que ainda conectadas ao viés idortiano. Duas delas, sobre a condição de vida dos 

trabalhadores de São Paulo, foram executadas em 1933 sob o comando do Professor 

Horace Davis, e 1937, pelo Professor Samuel Lowrie. Mesmo que elas tivessem foco em 

questões salariais, suas preocupações refletiam a noção micro, como a alimentação e 

habitação, Indicativo disso é que foram realizadas em parceria com o Instituto de 

Educação e o Instituto de Higiene de São Paulo.559  Como Alexandre de Paiva Camargo 

escreve sobre a década de 1920 no Brasil: 

 

Em termos nacionais, portanto, as estatísticas econômicas dizem respeito 

apenas às despesas, receitas, finanças, vias de comunicação, balança comercial 

entre estados e comércio exterior. Por comércio exterior, entenda-se os valores 

e volumes ano e estado, considerando apenas as variações de câmbio. [...] A 

economia política do café, da qual é inseparável a orientação fiscalista do 

Estado, muitas vezes em detrimento do mercado interno, ajuda a entender a 

centralidade das estatísticas financeiras sobre as populacionais, com a exceção 

do movimento imigratório, durante os primeiros anos do regime republicano. 

A medição da inflação e o custo de vida seguirão desconhecidos em todo o 

período. Uma vez que o consumo não é tematizado, não há um regime de 

preços a ser praticado, uma das bases da estatística no Estado liberal.560 

 

Mesmo assim, essas pesquisas e as práticas idortianas iam gerando o solo sobre o 

qual o IBRE pôde florescer. Da mesma maneira que Rose descreveu o surgimento de 

aparatos que fizeram emergir a nova noção de indivíduo, essas pesquisas patrocinadas 

por entidades patronais são exemplos de um já deslocamento da raça para o trabalhador 

enquanto ser social. Os diagnósticos e técnicas de tratamento já o tomava como coletivo 

sem que a noção de massa ou raça fossem os únicos signos possíveis. O sujeito utilitarista 

ia sumindo como referência para surgir a noção do coletivo, logo traduzido em agregado 

em institutos como o IBRE. 

Não espanta que um dos grandes idealizadores do IBRE tenha sido Eugênio 

Gudin. Quem estuda seus primeiros artigos acadêmicos, dos anos 1940, sai com uma 

certeza: sua preocupação principal se dava com o nível da taxa de juros e quais os 

condicionantes para sua modificação. É a partir daí que podemos dizer que seu 

                                                           

559 FREITAS JUNIOR, Moacir de. O industrial e o salário: a contribuição de Roberto Simonsen para os 

estudos sobre padrão de vida de trabalhadores no Brasil. 2013. 171 f. Tese (doutorado) - Universidade 
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560 CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio. A construção da medida comum: estatística e política de 

população no Império e na Primeira República. 2016. 421 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto 
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“monetarismo”, sua preocupação com a inflação, é perfeitamente enquadrada nas 

preocupações macroeconômicas, bastante diferentes do monetarismo da controvérsia 

monetaristas versus papelistas que estudamos no século XIX e começo do XX. É o 

próprio Gudin que, em conversa com Octávio Bulhões, chama a atenção para a defasagem 

daquele debate.561 É fácil notar isso em sentenças como a que explica que                                  

“A tendência geral das taxas de juros no Brasil, mesmo sem pressão inflacionista, já é 

tendência de alta [...] depois de deduzido o consumo, e da corrente, também escassa, de 

capitais estrangeiros”562 ou “procura de capital é, forçosamente, muito intensa, ao mesmo 

passo que o volume das economias é reduzido por força de uma renda nacional ainda' 

baixa. Essa é a principal razão por que nossas taxas de juros são elevadas”.563 Assim, o 

economista discute sempre a taxa de juros em referência a sua capacidade de elevar ou 

não os níveis de investimento de forma tipicamente macroeconômica. Isso quer dizer que 

o governo deve atuar de forma a estimular a concorrência através da sua capacidade de 

manipular os agregados.  

A concepção tipicamente macroeconômica e o concorrencialismo que a 

caracteriza fica bastante evidente em momentos que discute as situações que influenciam 

na taxa de juros. Apesar de deixar clara a relação entre ela e a inflação, como notamos na 

citação acima, diversas vezes cita os fenômenos de caráter psicológico que levam a 

distorções na economia real. Um exemplo é a sua concordância com Bulhões sobre as 

causas da crise econômica de 1929 nos Estados Unidos:                                                       “Esse 

caso teve [...] uma feição psicológica especial, resultante da propensão especulativa do 

povo americano e da crença, que de todos se havia então apoderado, de que a prosperidade 

reinante era definitiva e só faria crescer”.564 E não é só o caso especial da crise. Ao 

resenhar o livro de seu companheiro Octávio Gouveia de Bulhões de 1941, concorda com 

o autor na necessidade de imposição aos bancos de uma “política de crédito seletivo” 

porque “o critério do banqueiro privado, ao decidir se concede ou não um empréstimo, 

firma-se muito mais no valôr, das garantias oferecidas ou no conceito de solidez da firma 

                                                           

561 “O professor Gudin admitiu que poderiamos incorrer no risco de cair no velhíssimo debate do “Banking 

Principle” se nos extendessemos nessa ordem de considerações”. BULHÕES, Octavio Gouvêa de; 

KINGSTON, Jorge. A política monetária para 1947. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 1, 

n. 1, abr. 1947. p. 13. 

562 GUDIN, Eugenio. O problema do dinheiro barato. Revista Brasileira de Economia. Rio de janeiro, 

FGV, v. 2, n. 1, mar. 1948. p. 44. 

563 Ibid. p. 43. 

564 GUDIN, Eugênio. Octavio Gouveia de Bulhões-Orientação e Controle da Economia. Revista Brasileira 

de Economia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, 1947. pp. 120-121. 
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do que no destino do crédito”.565 Além disso, argumenta que, se o economista da Escola 

de Chicago, Jacob Viner, entende isso como um desvio dos bons princípios da economia, 

o economista brasileiro defende que Viner está raciocinando em tempos normais de 

economia e a política de crédito selecionado é algo para “uma economia ameaçada de 

sério desequilíbrio, seja por inflação generalizada ou por impactos psicológicos”.566 Não 

é preciso muito raciocínio para se perceber que estamos longe da Teoria Quantitativa da 

Moeda. Afinal, alguns dos itens listados por Gudin são desequilíbrios do lado real da 

economia e não somente monetários.  

O que se percebe é uma preocupação constante sobre estes desequilíbrios como 

fatores de distorção da concorrência. Isso fica explicitado em seu livro Princípios de 

Economia Monetária, quando informa que a deflação pode surgir do próprio público e 

não da autoridade monetária e, por isso, esta última deve expandir a moeda ou o crédito 

de forma a compensar a “restrição voluntária do consumo”.567 Algo que poderíamos ler 

em Keynes. 

É por isso que não concordamos com a hipótese de Maria Angélica Borges sobre 

Gudin, de que ele entende o liberalismo como uma entidade natural. Pelo contrário, 

alinha-se ao entendimento que descrevemos acima de que o “novo liberalismo” é uma 

construção contínua. Como o economista carioca afirma sobre isso:                            

“Marxistas e liberais do laissez-faire partiam da mesma premissa de que a ordem 

econômica e a ordem social de seu tempo eram inseparáveis. A discussão consistia em 

decidir se o sistema vigente era bom ou era mau”.568 Mais sintomático é sua referência às 

palavras de Rougier que tão bem definiram a ideia de novo liberalismo:  

 

O ‘laissez-faire’, escreve L. Rougier, ‘podia-se comparar a um regime em que 

veículos podiam circular à vontade sem obediência a qualquer regulamento e 

em que os veículos pesados forçavam os mais leves a ceder-lhes o passo. O 

Estado Socialista seria o Estado em que a autoridade central fixaria 

imperativamente a rota e o percurso de cada veículo. O Estado Liberal é aquele 

em que os veículos podem ser conduzidos ao destino de livre escolha de seus 

condutores, mas com a obrigação de respeitar o código de trânsito’.569 
 

                                                           

565 Ibid. p. 121. 

566 Ibid. p. 122. 

567 GUDIN, Eugênio [1947]. Princípios de Economia Monetária. Rio de Janeiro: Agir, 1974. pp. 202-203. 

568 GUDIN, Eugênio [1943] apud BORGES, Maria Angélica.  Eugênio Gudin: capitalismo e 

neoliberalismo. São Paulo: Pontificia Universidade Católica de São Paulo, 1996. p. 87. 

569 GUDIN, Eugenio In: SIMONSEN, Roberto C. & GUDIN, Eugenio. [1944/1945] A controvérsia do 

planejamento na economia brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
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Mais do que isso: além de se alinhar com seus colegas “novos liberais” 

internacionais sobre a intervenção contínua do Estado para estimular a concorrência, 

Gudin vai além. Isso porque, apesar de ser um admirador e seguidor dos preceitos 

hayekianos sobre o Estado, o pioneiro economista brasileiro foi não só um introdutor no 

Brasil, como aceitou as premissas keynesianas. Por isso, o seu livro Princípios de 

Economia Monetária trazia em seu conteúdo diversos conceitos emprestados aos 

keynesianos. 

 Na verdade, foi essa característica comum em muitos liberais nacionais que nos 

deu a pista sobre a não-dicotomia entre o keynesianismo e o “novo liberalismo” que 

acabamos por investigar. Como era possível que a maioria dos economistas brasileiros, 

que se autodeclaravam liberais e reproduziam o arsenal libertário de Hayek e Mises, fosse 

keynesiana? Não foram Gudin e seus assemelhados monetaristas empedernidos? Como 

diz Maria Angélica Borges: “aglutinou ao seu redor os adeptos do neoliberalismo, de 

diferentes matizes. [...] criou um escudo de aço em torno do seu nome para a defesa do 

capitalismo liberal, onde abrigou e abriga vários nomes”.570 Como equacionar isso com 

o seu keynesianismo explícito? Somente mostrando como os dois são fenômenos de um 

mesmo concorrencialismo é que pudemos entender esta situação.  

Nesse sentido, Gudin seria um “keynesiano monetarista”. Temos que esclarecer 

que os monetaristas brasileiros não podem ser confundidos com o termo em sua versão 

americana. O monetarista no Brasil é menos um seguidor da Teoria Quantitativista da 

Moeda, em qualquer de suas variáveis, e mais um teórico/técnico preocupado com os 

rumos fiscais e monetários do Brasil, em contraposição ao foco nas estruturas dos 

desenvolvimentistas. Dessa forma, quando se denomina um economista brasileiro de 

monetarista, não se está afiliando-o à teoria friedmaniana, mas inserindo-o na oposição 

da visão estruturalista da inflação.571 Porém, não se pode dizer que o epíteto de 

monetarista atribuído a Gudin seja apenas uma ingenuidade de seus detratores. Apesar 

das opiniões dele sobre a intervenção direta da autoridade monetária em vários casos, 

Gudin protege seu arcabouço teórico keynesiano apelando para falhas especificamente 

brasileiras para defender a relação entre gasto governamental e inflação.  

A maneira que faz isso é através do conceito de hiperemprego e baixa 

produtividade vigentes no nosso país. Se a tese keynesiana refere-se a equilíbrios 
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subótimos, com desemprego, Gudin parte da ideia de que o Brasil encontra-se em pleno 

emprego e, por isso, o modelo clássico aplica-se à realidade brasileira. Com esse 

diagnóstico, Gudin pode se aproveitar do arsenal conceitual keynesiano sem necessidade 

de defender intervenções estatais na economia à maneira do economista inglês. As teses 

políticas liberais tornam-se assim condizentes com o keynesianismo pela característica 

idiossincrática do Brasil. Afinal, a solução do desemprego é o primado da política 

econômica keynesiana. 

Como afirma Cruz e Silva, Gudin não explicita em seus textos o significado exato 

de hiperemprego, mas é possível inferir o seu sentido a partir das várias referências em 

seus textos.572 É bastante óbvio que sua causa se refere à pouca capacidade da população 

brasileira em produzir, causando a necessidade da utilização da farta mão de obra. Porém, 

o trecho que chama mais atenção é aquele em que sentencia que “as leis trabalhistas que 

davam aos operários das cidades todos os direitos, inclusive o da indisciplina e o da 

vadiagem, companheiros inseparáveis da inflação e do hiperemprego”.573 Assim, o 

hiperemprego acaba por ser resultado da falta de compreensão do Estado sobre o atual 

estágio de desenvolvimento nacional, fazendo com que ele insista em medidas 

incompatíveis com o quadro do país. Isso fica claro quando, logo na sequência, sentencia 

sobre a consequência de políticas errôneas do governo:  

 

Não é, pois, de admirar o êxodo sem precedentes dos campos para as cidades. 

Não aquele êxodo salutar, que nos Estados Unidos resultou do aumento da 

produtividade agrícola e consequente disponibilidade dos fatores de produção, 

mas o êxodo de simples abandono da produção. O que surpreende é que ainda 

tenha ficado alguém no interior do país.574 
 

O trecho demonstra como políticas intervencionistas que não levam o caráter do 

país em conta são prejudiciais, alterando os fatores de produção sem compreender a 

estrutura nacional. No entanto, a adequação aos desígnios da economia nacional não 

significa, como poderia parecer no trecho citado, uma vocação agrária no sentido antigo, 

de “vocação nacional”. A posição do Brasil no etapismo whiggish continua a provocar 

diferenciações no pensamento brasileiro. 
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Esta aparente vocação agrária, de que tanto foi acusado pelos seus adversários, 

não recorre às figuras de dádiva da natureza brasileira em seus textos. Pelo contrário, por 

diversas vezes, Gudin aponta o fato de que as terras brasileiras não podem ser comparadas 

às de outros países, como Argentina, em sua produtividade.575 A insistência na agricultura 

deixa de ter um caráter ontológico, exógeno dos componentes que formam o modelo 

econômico. O foco na agricultura passa a partir dos ganhos de produtividade baseados 

nos modelos de comércio exterior de Viner e Harbeler. Estes criticam a teoria das 

vantagens comparativas de David Ricardo por suas bases irrealistas e específicas sobre 

tecnologia, estrutura industrial e condições macroeconômicas e mobilidade dos fatores 

trabalho e capital.576 

Reproduzindo ainda a governamentalidade liberal, Simonsen disputa com a 

versão ricardiana das trocas externas. Se as teorias neoclássicas de Viner mostram 

claramente sua inspiração em Ricardo, elas incorporam o trabalhador/desempregado no 

modelo ao discutir as transições fatoriais. Esse modelo prevê que as clivagens em torno 

da adoção de medidas protecionistas ou liberalizantes se darão entre os detentores dos 

fatores de produção de acordo com a escassez, abundância e mobilidade de cada fator 

perante a entrada de produtos e competidores estrangeiros (por exemplo: trabalhador 

versus empresário e proprietário de terra geraria um conflito de classe, enquanto 

trabalhador e empresário versus proprietário de terra geraria um conflito urbano-rural). 

O que deve ser extraído disso é que mesmo a defesa do livre-comércio 

internacional e a consequente especialização em produtos agrícolas deveria levar em 

conta a ideia do trabalhador como inserido no modelo econômico. É assim que a elevação 

do nível produtivo da população alcança novos ares em Gudin. Nela, é muito menos a 

versão idortiana de criação de um novo homem servindo à nação do que a ideia do 

aumento da produtividade individual enquanto necessário para que elementos como 

poupança possam se adequar ao padrão internacional. 

A confusão que se faz de Gudin com um liberalismo antigo é não conjugar as suas 

exposições sobre a reprodução endógena da economia nacional através de seus trabalhos 

fixados na relação inflação/taxa de juros, com suas exaltadas defesas do livre-cambismo. 
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Focando neste último ponto, Gudin passa a ser entendido como um liberal inflexível e 

defensor de ideias antigas sobre a vocação do país. Podemos ver que não é esse o caso. 

Não há uma verdadeira vocação agrária, o que existe é a especialização do país que leva 

em conta o estágio de seus fatores de produção para melhor balancear elementos como 

poupança e investimento.  

Estas características faziam do Brasil uma economia reflexa, como Gudin gostava 

de denominar as economias periféricas. Da mesma maneira que as características 

nacionais (hiperemprego) faziam com que o keynesianismo pudesse ser descartado em 

sua essência, são elas que apontam o comércio exterior como foco, já que é esse o 

caminho indicado para economias “atrasadas”. Gudin não escapa da versão da 

Nationalökonomie recorrendo a um livre cambismo novecentista, mas a partir da ideia de 

economia reflexa, em que o país insere-se dentro de um sistema global de alocação de 

recursos, onde elementos macroeconômicos passam a determinar os modelos de atuação. 

Este novo formato, no qual insere-se o pensamento de Gudin, pode ser retirado da 

descrição que Quinn Slobodian apresenta em seu livro Globalists: The End of Empire and 

the Birth of Neoliberalism. 

Slobodian recupera a Escola de Genebra como parte fundamental da ascensão 

global do neoliberalismo, conseguindo associar de forma muito mais orgânica a ascensão 

da governamentalidade concorrencial com a liberação das restrições e fluidez do 

capital.577Seu trabalho mostra com clareza como a dimensão que o capital financeiro 

tomou no mundo foi um projeto intimamente ligado à construção intelectual dos 

neoliberais. O conhecido trabalho de Wolfgang Streeck toca nesse ponto ao lembrar como 

Friedrich Hayek defendera um sistema internacional de livre comércio em seu artigo The 

Economics Conditions of Interstate Federalism (1939),578 porém de uma forma que não 

nos permite ligar a história intelectual do neoliberalismo com a financeirização global. 

Slobodian faz isso ao conciliar a construção de um sistema global de trocas sem 

restrições com a concepção de uma forma de governar que concebe instituições 

internacionais com o papel de funcionarem da mesma forma que o Estado em relação ao 

mercado nacional na visão “novo liberal”: estimular a concorrência e destruir qualquer 

impedimento a que ela flua livremente. Denomina isso de ordoglobalismo, ao constatar 

como esta ordem lembra o pensamento dos ordoliberais.  
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 O mais interessante é que a Escola de Genebra está primariamente conectada ao 

direito, não à economia. Nada mais natural partindo da ideia de que mais que reparar um 

sistema político-econômico nacional, era necessário criá-lo. Esta necessidade surge, para 

Slobodian, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial e da derrocada do sistema imperial, 

junto com fim do padrão-ouro, que garantia, na visão de seus defensores, um sistema 

liberal automático.579 Tendo em vista o fim desse sistema, tornou-se uma tarefa premente 

a edificação de instituições que garantissem que as nações surgidas como resultado da 

guerra não criassem um conjunto em que o nacionalismo, que as permitiu emergir, tocasse 

o seu sistema econômico; um nacionalismo econômico que prejudicaria a elas e todo o 

sistema global. Importante é o entendimento de que o liberalismo só poderia funcionar 

globalmente. Uma nação desviante poria todo o sistema em risco.  

Assim, vão se formando aparatos globais de governar a partir da gramática 

macroeconômica novo liberal. Instituições como FMI, Banco Mundial, GATT e outras 

que vão surgindo a partir da década de 1940 emergem como dispositivos de regulação 

mundial do comércio. A partir de diversos acordos legais entre nações foi constituindo-

se uma estrutura supralegal de governo macroeconômico “novo liberal”.  

É daí que, a partir das noções de Carl Schmitt – como sabemos, um intelectual 

nada liberal – de duas camadas nas relações internacionais, estabelecem a separação entre 

o imperium do governo nacional e o dominium da propriedade privada – uma forma global 

pela qual os neoliberais, como os chama Slobodian, através da construção de um sistema 

legal, identificaram os mecanismos pelos quais a camada econômica deveria permanecer 

livre e sobrepor o dominium sobre o imperium nacional. Porém, se este projeto se inicia 

como uma garantia de livre comércio após o fim do mecanismo do padrão-ouro, 

transmuta-se a partir da emergência da governamentalidade concorrencial como 

gramática do governar global. Os diversos tratados globais de livre-comércio e regulações 

de câmbio e respeito à propriedade privada geram o dominium, em que as nações se 

obrigam a obedecer normas gerais com o objetivo de estimular a concorrência interna e 

externa. Inserir-se na governança global, construída a partir de instituições de 

gerenciamento econômico, é aceitar um conjunto de regras de estímulo à concorrência 
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que guiam a governança interna. É a gestão macroeconômica global: a inserção dos 

agregados nacionais dentro de um modelo de otimização do comércio mundial. 

Por isso, importa descrever esse processo para melhor compreender como a 

incorporação da macroeconomia de forma natural por Gudin conecta-se com um projeto 

transnacional de construção de uma governamentalidade global e que seu foco no 

comércio exterior possui novos determinantes, que escapam ao livre-cambismo 

ricardiano do século XIX. Ao incorporar a Escola de Genebra ao lado da Sociedade de 

Mont Pelérin e a Escola de Chicago, Slobodian mostra que a concepção “novo liberal” 

não tinha como objeto a ideia de população enquanto corpo nacional, e sim, um projeto 

global de estímulo à concorrência.580  

Podemos ver como esse projeto conecta-se diretamente com a ênfase de Gudin na 

liberdade do comércio exterior, ao entendermos que o professor Gudin navegava por 

dentro dos órgãos internacionais criados com o objetivo ordoglobal. Como voltaremos a 

mencionar, ele foi o delegado brasileiro na Conferência de Bretton Woods, o maior 

rearranjo político-econômico do século. Em nossa percepção, os arranjos deste encontro 

são, junto com o Plano Marshall, a instituição do concorrencialismo como arte de 

governar no plano global. Com o objetivo de restituir o livre comércio após a guerra 

tarifária entre nações, o centro das propostas tinha a gestão dos agregados como base. É 

daí que nascem instituições como BIRD e FMI, responsáveis pelo monitoramento dos 

agregados e seu estímulo.   

Assim, vemos como missões internacionais, com o objetivo de diagnosticar os 

problemas brasileiros, são importantes na historiografia sobre o pensamento econômico 

brasileiro. É difícil encontrar um trabalho sobre este pensamento na primeira metade do 

século XX que não cite a importância da Missão Cooke ou Abbink, que vieram ao Brasil 

como impulsionadoras de diversos esforços econômicos empreendido no país. No 

entanto, acreditamos que estratégias menos formais como o ordoglobalismo explicam 

como o engajamento de personagens tais como Gudin não precisa ser explicado como 

importação de ideias ou imposição internacional, mas como um resultado do esforço 

simultâneo global “novo liberal”. É no nono encontro da Sociedade Mont-Pèlerin que 

Gudin apresenta de forma mais explícita sua noção de hiperemprego, não em um artigo 
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ou palestra no Brasil. Só podemos entender sua ênfase no comércio exterior — 

atravessado pelas noções macroeconômicas – que ultrapassa noções antigas sobre 

vocação nacional, quando percebemos que ele faz parte da rede global. Seus projetos para 

o Brasil eram sempre tomados dessa perspectiva, dentro de um sistema global e das regras 

de dominium sobre o imperium.  

Mais importante é o fato de que a Sumoc (Superintendência da Moeda e do 

Crédito), a qual Gudin presidiria por breve período, é criada na esteira das conferências 

de Bretton Woods (1945), como identifica Esther Kuperman.581 A instituição que seria a 

semente do nosso Banco Central emerge a partir da necessidade do controle do fluxo 

internacional acordado em Bretton Woods. Pedro Malan explica que 

  

Assim é que, tão logo criada, foi a Sumoc feita representante do governo junto 

ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, passando a manter 

relações estreitas com estas entidades e a adotar as medidas necessárias para 

dar cumprimento à Convenção de Bretton Woods, ratificada pelo governo 

brasileiro.582 
 

Não há nada mais indicativo de como o novo liberalismo brasileiro se enquadra 

na noção de imperium/dominium do que a criação de seu principal dispositivo de 

gerenciamento macroeconômico se dar nessas condições. Por isso que podemos entender 

que a governamentalidade macroeconômica não surge do gênio de Gudin, mas o 

economista carioca reproduz na reflexão econômica a emergência de dispositivos tanto 

internos quanto externos que provocaram a transformação na forma de governar a 

população. O surgimento de instituições como IBRE e Sumoc, conectadas à irradiação 

dos novos pressupostos postulados por organismos internacionais como FMI e Banco 

Mundial possibilitaram a emergência de uma nova racionalidade política. 

Dessa forma, ele incorpora uma série de noções que fizeram parte do discurso 

liberal e eram claras em seu antagonista, Simonsen, e as desenvolve dentro do modelo 

macroeconômico conectado ao projeto global de “duas camadas”. Isso quer dizer que a 

ideia de comércio exterior e vantagens ou não da industrialização são todas entendidas a 

partir dos agregados no comércio global. Poupança e investimento passam a fazer parte 

do léxico de forma como não apareciam de forma recorrente. O economista Lara Resende 
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resume bem esta nova maneira de pensar os agregados no pensamento de Gudin: “não há 

como crescer sem investir e que para investir é preciso criar poupança, mas que, por sua 

vez, a geração de poupança esbarra na pobreza e no baixíssimo nível de consumo da 

grande maioria da população, criando assim um círculo vicioso”.583 A característica de 

nossa população, filtrada pela macroeconomia, se torna poupança e investimento. São os 

elementos macro que definem nossa relação com a economia mundial. A ideia de 

economia reflexa é macroeconômica. 

Mas se a macroeconomia e a ideia de estímulo à concorrência se tornam base do 

seu discurso, de forma muito similar aos “novos liberais”, a diferença com os colegas que 

viam o país de fora é que as noções de dominium e imperium eram absorvidas dentro do 

discurso econômico nacional. Quando elas tomavam materialidade no discurso de Gudin, 

eram carregadas por aquilo que eram tidas como características específicas do país.  

Pode-se ver essa relação de forma clara em sua participação no encontro de 

Bretton Woods. Ele parece mais intervencionista do que um “novo liberal” europeu ou 

norte-americano. Por exemplo, propôs a formação de uma caixa de estabilização que 

permitiria o equilíbrio necessário para os exportadores de produtos primários nos países 

periféricos – uma proposta que, de certa maneira, lembra a proposta derrotada de Keynes 

nesta mesma conferência, o Bancor.584 Parece que, por mais que Gudin podia se desviar 

das propostas keynesianas ao entrincheirar-se na ideia de hiperemprego, a relação de 

exportador primário denunciava a fragilidade das economias reflexas tornando a crença 

em um dominium de laissez-faire irrestrito algo empiricamente inaceitável.  

Entretanto, mesmo que acreditasse na possibilidade de desequilíbrios da balança 

comercial por fatores que escapassem ao Brasil, a falta de estabilidade que pedia para os 

países internacionais repararem em Bretton Woods tinha como causa as 

irresponsabilidades nacionais. A falta de dispositivos nacionais de governar sobre os 

quais Gudin podia apoiar o entendimento macroeconômico marcariam o novo liberalismo 

brasileiro. O apelo ao dominium global como substituto da incapacidade nacional de criar 

instituições capazes de gerar o equilíbrio ótimo macroeconômico baseava-se em uma 

suposta carga histórica ibérica de nosso Estado. A Sumoc, como vimos, surgira 

diretamente conectada aos organismos de governança global, recém-inaugurados na 

época. 
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Assim, se para Gudin, como deixava claro, os déficits da balança comercial eram 

resultados da inflação nacional, esta última tinha um motivo principal: as revoluções 

políticas que acarretaram nas eleições pelas massas, ou seja, imperium.585  

Refletindo o dominium, Gudin passa a elogiar o regime oligárquico (sua 

adjetivação) por estarem libertos das pressões que são impostas por um cargo popular. O 

que impressiona no artigo é menos o despudor em publicizar um argumento dessa 

natureza do que a falta de qualificação. Em nenhum momento, no resto do artigo, o 

economista se presta a esclarecer porque democracias na América Latina levam à inflação 

enquanto países democráticos há tempos não sofrem desse mal. 

É aí que o iberismo entra no modelo de forma sub-reptícia, pois são vários os 

artigos jornalísticos em que o pensador carioca sentencia que o povo brasileiro não está 

pronto para a democracia. Como ele afirma: o regime democrático não é um figurino 

universal e requer “predicados de educação e experiência políticas que muitos países 

estão longe de ter atingido”.586 Se, para quem lê somente o artigo, esta falta de educação 

parece apenas um problema político, quando conecta a inflação à democracia em certos 

lugares (esta é a única conclusão lógica), entendemos que são os elementos históricos 

nacionais a causa de boa parte dos problemas econômicos brasileiros.   

Entretanto, há uma novidade que o próprio Gudin explicita: o povo brasileiro entra 

como parte decisória do processo, não mais como produtor a ser desenvolvido. Esta é 

uma novidade essencial que se liga diretamente aos motivos que levaram ao 

concorrencialismo. Seu elogio à República Velha é sintomático do desejo de manter a 

população enquanto fator exógeno do modelo, sabendo não ser mais possível. Quando 

concentra-se no fenômeno político das eleições, conclui que este acarreta projetos 

errôneos, de incorporação do pobre no modelo. A falta de educação política torna a 

democracia um risco para a economia nacional. No artigo que liga a inflação à democracia 

latino-americana, aponta fatores como de agravamento da inflação: o nacionalismo e a 

crença na industrialização. Porém, não são fatores paralelos, mas resultantes. É a 

incapacidade nacional que resulta em pensamentos “ignorantes” que tornam a democracia 

um risco. 

Por isso, a necessidade da criação da sociedade comercial/concorrencial continua 

como fator essencial na macroeconomia de Gudin. Quando vaticina que a sociedade 

                                                           

585 GUDIN, Eugênio. [1962]. “Inflation in Latin America” In: HAGUE, D.C. Inflation - Proceedings of a 

Conference held by the International Economic Association. London: Macmillan. p. 343. 

586 GUDIN, Eugênio. [1971]. Segurança Nacional e liberdades individuais. In: Reflexões e Comentários. 

Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1978. p. 146. 
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brasileira necessita de “mais estadistas e menos banqueiros”587, é devido ao fato que “sem 

civilizar preliminarmente os países do terceiro mundo, tarefa que não era de natureza a 

atrair capitais e inspirar confiança aos mercados financeiros dos países 

desenvolvidos”.588  

É através da falta de estadistas de qualidade e o iberismo reinante que se conjugam 

essas características em um discurso econômico científico. Se Simonsen acreditava que 

poderíamos dar o salto da industrialização a partir de um Plano Marshall latino-

americano, Gudin informava: 

 

O único meio de formar capital é o de não consumir tudo quanto se produz e 

destinar uma parte do produto do trabalho de hoje à construção de um melhor 

aparelhamento para amanhã. Até hoje não se encontrou, em país algum do 

mundo, outro meio de formar capital. Só os ignorantes, os literatos ou os 

pândegos acreditam em capital criado com papel pintado. Moeda não é 

capital.589 
 

Capital é trabalho da população. Desenvolvê-la é educar a massa que compõe o 

hiperemprego. Se a citação parece algo tipicamente microeconômico, devemos lembrar 

que o hiperemprego, enquanto trabalho que não ultrapassa a mera subsistência, ou seja, 

não gera superávit de produção, é o elemento que acusa as dificuldades de poupança e 

investimento nacionais e atravanca a reprodução do modelo macroeconômico. Criar 

concorrência é fazer avançar esta população miserável para além da subsistência. Não é 

a intervenção moral. Por mais que trabalhe, a falta de habilidades do trabalhador nacional 

não permite que ele se integre como elemento saudável do modelo. 

É em um texto de 1965, "Les vicissitudes de la démocratie en Amérique Latine", 

escrito para sua posse como membro da academia de Ciências Humanas e Políticas do 

Instituto de França, que o economista brasileiro deixa mais claro as raízes que permitem 

incorporar o iberismo no modelo macroeconômico. Explorando a diferença entre “colônia 

de exploração” e “colônia de povoamento”, Gudin afirma que “les institutions sont ce que 

les hommes en font”.590 A falta de formação de uma poupança nacional relacionava-se 

diretamente com o fenômeno histórico do iberismo no país — cristalizado em instituições 

nacionais —, pois o caudilhismo que identificou em governantes como Getúlio Vargas e 

João Goulart é que tornava o empresariado brasileiro acostumado a depender do governo, 

                                                           

587 GUDIN, Eugênio. O estadista McNamara deixa a presidência do Banco Mundial. O Globo, 03 de 

novembro de 1980. p. 4. 

588 Ibid. p. 4. 

589 GUDIN, Eugênio. [1947]. Princípios de Economia Monetária. Rio de Janeiro: Agir, 1974. p. 56.  
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com isso “o governo tem um controle enorme sobre a economia, de maneira que o 

empresário vive é a adular o governo para obter vantagens e incentivos”.591 Que sejam 

caudilhos com imenso apoio popular na época de seus mandatos não deve passar 

desapercebido. 

Estas características fazem com que o circuito macroeconômico seja entendido de 

maneira diferente. Se nos países avançados, é necessário que o Estado intervenha para 

garantir que o espírito concorrencial se ative; em países subdesenvolvidos, o espírito 

concorrencial precisa ser criado. A denúncia da democracia se torna sinal de dois 

problemas: não só não permite que governantes ilustrados liderem o país de forma 

responsável, como indicam a falta de espírito concorrencial da própria população. 

Lembremos que a moeda/preços no “novo liberalismo” é sinal principal do 

funcionamento da concorrência. Ao colocar todo o peso da inflação, a desvalorização da 

moeda, na democracia, indica o próprio problema ibérico. Se a democracia é um problema 

para a América Latina, é pela falta do espírito concorrencial que a caracteriza. 

Por isso que a insistência da educação da população em Gudin parece ter o mesmo 

sentido de épocas anteriores, no entanto há modificações significativas, pois ela é 

entendida dentro do modelo “novo liberal” em que a população não é tomada a partir do 

comando e controle, mas da gestão dos agregados. Como relatamos anteriormente, a 

geração de capital exige a elevação do nível educacional da população para que ela 

contribua de forma salutar na mecânica de poupança e investimento. No entanto, não é só 

sua capacidade produtiva taylorista/fordista que interessa, mas a concorrência enquanto 

forma de não esperar do Estado as benesses e prebendas que tornam a democracia 

inflacionária.  

A educação insere-se na macroeconomia não apenas como fator de produção, 

como expressa quando escreve que “são os economistas que mais têm reclamado, nestes 

últimos anos, a prioridade para educação, isto é, para o investimento no homem, em 

relação ao investimento nas coisas”592, mas como forma de ultrapassar os limites políticos 

que entende presentes para o pleno funcionamento da economia. Em um artigo, reclama 

que franceses e norte-americanos estariam fazendo muitas greves, sem compreender que 

o aumento nominal dos seus salários nada os beneficiaria e, ironicamente, se pergunta se 

os esforços da ditadura em educar a população não resultariam em uma “mentalidade 

                                                           

591 Eugênio Gudin, aos 92 anos. ‘Minha esperança é que os militares voltem às suas funções’.  Jornal do 

Brasil, Rio de Janeiro, 28 de junho de 1978. p. 33. 
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trabalhista pior do que a anterior” sendo uma “piora que se pode estender ao campo 

político, pelos efeitos do sufrágio universal dos ignorantes”.593 Descartando o sentido 

irônico, percebemos como Gudin entende a educação como fator essencial na construção 

do próprio espírito concorrencial, conectando diretamente a capacidade democrática com 

ele. Educar é livrar a população de seu espírito inflacionista. 

Enquanto não é possível ter uma população educada, deve-se intervir para se criar 

a concorrência, só que a concorrência terá a sua vinculação ao “rei mercador” a partir de 

uma visão macroeconômica, tanto de quebra de monopólios no sentido “novo liberal”, 

como substituto da incapacidade de poupança nacional. O maior exemplo disso é uma das 

medidas mais discutidas na historiografia da industrialização: a “Instrução 113” da 

SUMOC, que autorizava a CACEX (Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil) 

a emitir licenças de importação de equipamentos sem cobertura cambial. Emitida por 

Gudin quando Ministro da Fazenda de Café Filho em 1955, essa medida é discutida até 

hoje sobre seus efeitos na industrialização do período JK, seja como a responsável pelo 

boom, seja como prejudicial para a produção nacional. O que nos importa nessa medida 

é como ela reproduz as ideias que viemos descrevendo: não há nenhum agrarismo baseado 

em verdades universais no economista, não há fé nas “riquezas naturais” do Brasil e sua 

conexão com o livre comércio ricardiano de forma ingênua. Pelo contrário, ao defender 

os investimentos estrangeiros recorre a autores declaradamente desenvolvimentistas 

como Hirschman.594 Ele pode recorrer a esse arsenal retórico porque se distancia de forma 

absoluta dos liberais do começo do século, como Joaquim Murtinho. Se para este último, 

a balança de pagamentos era o principal medidor para as políticas econômicas, Gudin 

insistia que não se deveria tomar o efeito das inversões estrangeiras na balança, mas seu 

“efeito enriquecimento”. 

Por isso, não nos parece correto afirmar que a implementação da medida por 

Gudin seja apenas um pragmatismo frente à crise cambial do momento e o fracasso em 

obter empréstimos externos. Ao retirarmos a pecha de neoliberal cego e entendermos 

como as ideias de Gudin refletiam a nova governamentalidade macro, podemos notar que 

                                                           

593 GUDIN, Eugenio. A Inflação salarial. In: Reflexões e Comentários. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 
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mesmo que o câmbio continue como importante por ser uma economia exportadora, não 

é mais como o principal signo da boa governança, e sim como instrumento para a atração 

e criação da concorrência. Um trecho de seu parceiro Octávio Bulhões expressa isso: 

 

Há pessoas que julgam inconvenientes os investimentos estrangeiros em 

produções que não sejam essenciais à economia do país. Condenam, por 

exemplo, a entrada de capitais para a produção de perfumes, de refrigerantes, 

e de outros artigos considerados supérfluos. Convenhamos, porém que se trata 

de produção que visa atender à procura do mercado. Se proibirmos a entrada 

de equipamentos para esse fim, na realidade nada mais faremos do que 

incentivar posições monopolísticas dos que já operam nesse ramo, no território 

nacional”.595 
 

O trecho nos permite entender que a instituição da concorrência só pode vir de 

fora porque ela não pode ser estimulada diretamente no país. A falta de sociedade 

concorrencial transmuta-se em falta de poupança e o monopólio não é a decorrência 

natural do livre mercado em uma sociedade que mal possui o “mercado”, é sim resultado 

das tentativas falhas de se tentar estabelecer uma economia avançada em um local que 

nem mesmo instituiu uma sociedade comercial em que se precise estimular o 

empreendedorismo devido aos efeitos macroeconômicos de retenção de poupança ou de 

inflação, proporcionando sinais errados para os investidores. É por isso que Gudin 

destaca-se na defesa do investimento estrangeiro, descartando como ingênua a fixação no 

déficit do balança comercial.  O sentido macro fica evidente na capacidade que o 

investimento estrangeiro tem no “efeito de enriquecimento” que “nada mais é do que o 

incremento da renda nacional, seja sob a forma de salários, de ordenados, de aquisição de 

matérias-primas ou de juros, lucros ou aluguéis”.596 É o efeito que o investimento terá nos 

agregados que importa, não os componentes isoladamente.  

A instauração da concorrência passa então por esse circuito boqueado pela trinca 

Estado ibérico/nacionalismo/projeto industrial. Os monopólios combatidos nos países dos 

principais novos liberais não incomodam da mesma forma economistas como Gudin e 

Bulhões. Não vão ser as externalidades nocivas do capitalismo avançado que combaterão, 

mas sim os projetos de desenvolvimento calcados no protecionismo. Assim, há a conexão 

câmbio-concorrência.  
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Em um período em que a ideia de câmbio flutuante ainda não existe como 

alternativa real de política econômica, a relação do Estado com o gerenciamento da 

moeda e a manutenção do livre comércio o torna ainda mais destacado nessa relação. Não 

só deve estabelecer uma série de regras que permitam que o comércio internacional flua, 

como vigiar as relações de câmbio e sua capacidade de atrair a concorrência. Os projetos 

de defesa da indústria nacional, mesmo quando não instituem monopólios per se, 

estabelecem distorções que não permitem que os preços permaneçam como sinais que 

para a concorrência florescer. Não só do investidor nacional, principalmente como 

atração da poupança externa. Octávio Bulhões, parceiro inseparável de Gudin resume o 

ponto: 

 

(...) em um ambiente de intensa e sistemática desvalorização da moeda, os 

investidores aplicam seus recursos ainda que contrariamente aos interesses 

gerais. Isto porque as inversões de realização mais demorada, que são 

exatamente as que proporcionam economias externas, oferecem riscos 

excessivos em uma fase inflacionária.597 
 

Bulhões, que se caracterizava como um keynesiano, deixa claro a raiz 

wickselliana do raciocínio e isso pode ser conectado com uma frase sua significativa: “O 

Brasil precisava muito mais de Wicksell do que de Keynes”.598 

A indicação de Wicksell é sintomática. Aí se tem a relação da falta da sociedade 

comercial a partir da relação de elementos como poupança/investimento (que caracteriza 

o economista sueco) e a ativação da concorrência na figura da poupança externa. Assim, 

estabelece-se todo um circuito entre as variáveis macroeconômicas nacionais e a atração 

do capital estrangeiro dentro do modelo que insere a população desfavorecida para dentro 

do discurso econômico. 

Aponta-se para um caminho diferente da ativação do investimento dos debates 

entre keynesianismo e novo liberalismo e veremos isso no próximo capítulo sobre o 

desenvolvimentismo. A falta de sociedade comercial e o Estado ibérico permanecem 

como bases da construção dos modelos econômicos, só que absorvidos dentro deles. 

Enquanto nos países desenvolvidos, há diversas propostas de como se recuperar o 

intrépido investidor dos velhos tempos, no Brasil discute-se como criar esse investidor. 
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Não é o medo de que ele esconda a poupança debaixo do colchão, é a criação dessa 

poupança.  

É por isso que devemos ter cuidado com interpretações dos liberais “culturais” e 

sua demonização do Estado, como as obras de Jessé Souza tem insistido. O sociólogo irá 

identificar em autores como Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro as origens 

da ideia de patrimonialismo ibérico na dominação pelo dinheiro da esfera pública a partir 

da década de 30. Como viemos descrevendo: não só a ideia do patrimonialismo ibérico é 

muito mais antiga como ela é parte integrante da construção da governamentalidade 

liberal. A denúncia do Estado ibérico não funcionou como simples retórica sobre a 

diminuição do Estado e necessidade de se fiar nas iniciativas privadas. Pelo contrário, o 

iberismo não só do Estado como da sociedade funcionou como uma forma de construção 

do próprio Estado e de seu fortalecimento.  

Isso não significa ignorar a importância do “viralatismo”, e sim compreender 

como ele funciona a partir de táticas e técnicas muito mais sofisticadas do que a simples 

contraposição entre a sociedade civil e o Estado. Esse “viralatismo” permite que as 

intervenções na sociedade sejam sempre vistas através de uma chave que não a do 

liberalismo whiggish. Nunca se parte da ideia liberal da sociedade civil limitando os 

poderes do Estado, mas a reforma do Estado para se construir uma sociedade emuladora 

dos princípios liberais estrangeiros. Mesmo Eugênio Gudin, considerado o mais anti-

estatista dos liberais, admirador dos princípios políticos derivados das obras de Hayek, 

parte do Estado como demiurgo da sociedade civil. Como vimos, é papel do Estado, 

através de diversos instrumentos político-econômicos, atrair o know-how estrangeiro e a 

concorrência como modo de vida. Gudin não pode deixar mais claro quando diz: "os 

países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada na Europa 

nos últimos quatro séculos. Cabe-nos assimilar essa civilização.”599 

Essa é uma herança que vimos no rei-mercador de Cairu e perpassa a própria 

transformação da governamentalidade liberal para a concorrencial. Por isso que, em 

muitos sentidos, da mesma forma que a obra de Simonsen se refere a diversos autores 

corporativistas brasileiros, a obra de Gudin tem ecos e paralelos com o “liberalismo” de 

Buarque de Holanda. E acreditamos que uma rápida análise das ideias econômicas 

contidas em sua obra nos permite entender melhor os novos liberais brasileiros que 

viemos estudando como Bulhões e o próprio Gudin. 
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 Autoras como Bresciani e Schwarcz atentam para as alianças teóricas da primeira 

edição de Raízes do Brasil e seus coevos corporativistas. Schwarcz, na introdução 

comemorativa de 80 anos de publicação do livro, explica que ele “era mais um texto, ao 

lado de Casa-grande & Senzala, de Gilberto Freyre, ou mesmo ao lado da obra autoritária 

de Oliveira Viana” que estabelecia “a origem ibérica da civilização no Brasil” a “imaginar 

os brasileiros distantes, ou talvez protegidos, das ‘ilusões da mitologia liberal’”.600 

Muitos trechos da obra seminal ecoam teses de Manoel Bonfim, Alberto Torres e 

Oliveira Viana. Mas diferencia-se quando, ao estabelecer a falta da sociedade comercial, 

não opta pelo Estado corporativo como modelo, e sim desvia-se para o liberalismo, ou 

melhor, para o “novo liberalismo” de necessidade do Estado como estimulador do livre-

mercado e da concorrência. É por isso que a ideia da exploração predatória portuguesa 

que vimos em Torres é essencial também na obra de Sérgio Buarque de Holanda: “Todos 

queriam extrair do solo excessivos benefícios sem grandes sacrifícios. [...] queriam servir-

se da terra, não como senhores, mas como usufrutuários, só para a desfrutarem e a 

deixarem destruída”601, mas essa ideia passa por um novo filtro. 

Quando conectamos as ideias de exploração predatória explícita no trecho acima, 

legada pela exploração ibérica, com a necessidade da ativação da concorrência como 

princípio para se atingir o equilíbrio macroeconômico, é que percebemos como a obra do 

historiador paulista é importante no momento de transição para a governamentalidade 

macroeconômica feita pelos liberais brasileiros. Tanto a falta de recepção ao instrumental 

keynesiano como a absorção dos princípios do “novo liberalismo” são enquadrados 

dentro da falta de concorrência como princípio da sociedade comercial brasileira. Esta 

última se construiu sobre o fato de que                                                                                                                

“o alvo material do trabalho em comum importa muito menos, nestes casos, do que os 

sentimentos e inclinações que levam um indivíduo ou um grupo de indivíduos a socorrer 

o vizinho ou amigo precisado de assistência”602, por isso, ideias de ativação de um espírito 

empreendedor anterior, seja pela intervenção do Estado nos elementos agregados do 

modelo, seja pela construção de um arcabouço jurídico que estimule a concorrência a 
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partir da quebra de monopólios são insuficientes em nosso país. Ser liberal é criar o 

empreendedor antes mesmo de fazê-lo atuar no mercado. 

Impressiona que o princípio da concorrência percorra toda a obra em um momento 

que é ele o centro de toda investigação das teorias econômicas. Não é por acaso que o 

autor se debruça sobre a obra do Visconde de Cairu e aponta seus diversos erros causados 

por estar imersa no liberalismo “patrimonialista”. Ora, temos que enxergar essas críticas 

menos como uma denúncia de um liberalismo “falso” do que a emulação dos próprios 

motivos que avançaram a emergência do “novo liberalismo” no mundo e seus ataques ao 

liberalismo clássico.  

É por isso que é um engano estabelecer a obra de Buarque de Holanda como uma 

denúncia do Estado e, consequentemente, uma glorificação do privado versus o público. 

A ideia do “homem cordial” só pode ser compreendida a partir da substituição do apreço 

puritano ao trabalho pela noção da concorrência. Se as análises da falta da sociedade 

comercial até o começo do século XX focaram-se na falta de disposição ao trabalho que 

uma sociedade escravista acarretara, não é mais isso o problema central para os 

pensadores a partir da década de 1920 e 1930, mas sim como esse trabalho estabelece a 

concorrência necessária para o liberalismo funcionar. Um trecho de Buarque de Holanda 

ao descrever o “homem cordial” resume bem essa ideia: 

 

E é tão característica, entre nós, essa maneira de ser, que não desaparece sequer 

nos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência. 

Um negociante de Filadélfia manifestou certa vez a André Siegfried seu 

espanto ao verificar que, no Brasil como na Argentina, para conquistar um 

freguês tinha necessidade de fazer dele um amigo.603 
 

Como se nota no trecho, não é a falta de disposição para o trabalho que espanta, e 

sim a maneira como ele é encarado. Como “meros acidentes na vida dos indivíduos, ao 

oposto do que sucede entre outros povos, onde as próprias palavras que indicam 

semelhantes atividades podem adquirir acento quase religioso”.604 As raízes weberianas 

no pensamento do historiador brasileiro são bem documentadas e não necessitamos 

repeti-las. Todavia, o “acento quase religioso” do trabalho nos remetem diretamente ao 

sociólogo alemão a quem já nos remetemos como um indício da ascensão da concorrência 

como base da nova governamentalidade.  
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Buarque de Holanda destaca que não é o gosto pela riqueza que separa a 

mentalidade ibérica de outras nacionalidades, a diferença é que “a mentalidade capitalista, 

se desacompanhada de certas virtudes econômicas que tendam a contribuir decisivamente 

para a racionalização dos negócios”.605 Jessé de Souza interpreta a criação do conceito de 

homem cordial como a entronização do mercado contra o Estado patrimonialista.606 Mas 

essa não é uma decorrência natural da tese de Buarque de Holanda.  

Pelo contrário, a falta dos elementos básicos para a criação da sociedade comercial 

torna até nossos liberais mais receptivos a um Estado mais ativo. Lembremos o pedido 

de Gudin para o Brasil: “mais estadistas e menos banqueiros”. A tese de Jessé Souza 

estaria correta se esses autores tomassem o mercado como algo natural, estabelecido de 

antemão. Não é o caso, como vimos. Se o mercado é visto como panaceia para esses 

autores, ele precisa ser estabelecido e permanentemente passa por manutenção. 

Por isso que as ideias de Buarque de Holanda e de Eugênio Gudin se entrelaçam 

atravessadas que são por uma governamentalidade que vai se estabelecendo a partir de 

agregados. O Estado ibérico é um reflexo da sociedade do “homem cordial”, a crença na 

capacidade de modificar o primeiro para transformar a segunda continua viva. Até 

porque, se a sociedade é formada por homens cordiais que não conseguem estabelecer a 

sociedade comercial, a ideia liberal whiggish de crescimento da sociedade civil com a 

consequente diminuição do Estado em nada serviria. O Estado não funciona como o 

opressor em Raízes do Brasil, e sim como consequência lógica de uma sociedade 

malformada. 

Para Gudin, é a atração do know-how não só tecnológico, mas como mensageiro 

da concorrência do comércio internacional. No entanto, os desenvolvimentistas, que 

estudaremos no capítulo posterior, partem da mesma matriz e chegam a propostas muito 

diferentes. O que importa notar é que para nenhum deles o mercado é algo natural, a 

concorrência precisa ser estabelecida. Só que as propostas keynesianas e o “novo 

liberalismo” não levam em conta sociedades em que a concorrência não deve ser apenas 

ativada, mas criada. Roberto Simonsen e sua ênfase no desenvolvimento do homem 

produtivo foi ultrapassado pelo novo discurso. A vertente institucionalista que pode ser 

notada em suas ideias é paralela dos defensores do Estado forte e corporativo como 

Azevedo Amaral e Oliveira Viana. Nenhum deles recusara-se à ideia do livre-mercado, 

                                                           

605 Ibid. p. 135. 

606 SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira: ou como o país se deixa manipular pela elite. São 

Paulo: LeYa. 2015. pp. 31-35. 
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como já mostramos, porém, o Estado forte deveria intervir diretamente na criação de um 

novo homem produtivo e matizar os efeitos que sua insolidariedade causava no sistema 

político. A intervenção precisa ser direta porque o agregado não aparece no discurso. O 

organicismo que anima suas teses não confunde-se com a ideia de agregados 

macroeconômicos, pois é a ideia do conjunto de células que forma o organismo que lhe 

dá vida. Se ele se contrapõe ao individualismo como forma de organizar a população, ele 

estabelece a massa como exógena do governar. Formar a nação não é o mesmo que 

integrar os mecanismos de sua reprodução de forma endógena, daí sempre a necessidade 

de grupos separados do corpo que forma o Estado para gerenciá-lo. As tentativas dos 

neoliberais dos dias de hoje de associar o pensamento desenvolvimentista com as 

concepções antiliberais dos autoritários dos anos 1920 e 1930 só denunciam seus próprios 

pré-conceitos. Pré-conceitos que povoam as hipóteses de Roberto Simonsen como 

precursor do desenvolvimentismo. É deste último que trataremos agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

272 

 

CAPÍTULO 4 — Desenvolvimentismo e a falta da sociedade comercial 

nos países periféricos 

 

The point is that it takes more than industry to industrialize. 

Walt Rostow – economista político e cientista político estadunidense 

 

Como explica Arndt, o termo desenvolvimento só passou a ser utilizado da forma 

que o conhecemos após a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser um termo secular, ele 

era utilizado como uma atividade (desenvolvida principalmente pelos governos), todavia 

a ideia de um processo que as nações deveriam passar só se torna corrente na segunda 

metade do século XX. Contudo, Arndt considera um acontecimento fortuito e uma 

coincidência frutífera a relação entre as teorias do crescimento e a questão do 

desenvolvimento nos países do terceiro mundo.607 Não é esta nossa concepção. 

Entendemos que, como explicaremos, somente com a gestão dos agregados como base 

do discurso econômico é que o desenvolvimentismo pode se tornar uma doutrina que 

congrega o concorrencialismo como uma tarefa a se construir nos países “atrasados”.  

Uma pista da importância da macroeconomia como base dessa transformação do 

discurso é que, apesar da ideia de capital humano estar muito associada ao neoliberal 

Gary Becker nos estudos de governamentalidade, sendo o título de um de seus livros mais 

famosos, este conceito não se desenvolve a partir dos “novos liberais”, mas sim de 

keynesianos envolvidos nas teorias de crescimento. O próprio estudioso das teorias do 

desenvolvimento, Arndt, conecta diretamente as teses de Becker com as teorias de 

crescimento.608 Com isso, a ideia de capital humano, tão utilizada nos estudos da 

governamentalidade como símbolo do concorrencialismo neoliberal, é fruto de teorias 

provindas do keynesianismo, que tinham a intervenção do Estado na economia como 

fundamental. Importa notar é que ela se encontra nos dois lados da disputa porque os dois 

partem da governamentalidade concorrencialista.  

O desenvolvimentismo tornou-se sinônimo dos governos brasileiros até o fim da 

década de 1980 na historiagrafia nacional, nos importa estudá-lo a partir do discurso 

econômico que se formatou no Brasil e assim compreender como pôde identificar-se de 

forma tão profunda com o nosso governar. Se a identificação das raízes ibéricas é função 

                                                           

607 ARNDT, H.W. Economic Development: The History of an Idea. Chicago and London: University of 

Chicago Press, 1987. p.2. 

608 Ibid. p. 62. 
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fundamental da construção do nosso concorrencialismo, o discurso desenvolvimentista é 

o momento em que a intervenção do Estado para remediá-lo e corrigí-lo toma sua maior 

proeminência. Nesse sentido, ele não rompe com o repertório especificamente nacional 

derivado já do século XIX, mas, a partir da macroeconomia e a transformação do homo 

economicus em homem concorrencial - como objeto a ser emulado e estimulado - 

desenvolve nossos diagnósticos e tarefas para o Estado. Com isso, o desenvolvimentismo 

caracteriza-se não por suas rupturas com os aspectos idiossincráticos do governo da 

população no Brasil, mas sim é o momento de tradução deles em um discurso 

macroeconômico. É o que estudaremos a seguir.   

 

 

4.1 Teoria da modernização, equações do crescimento e população periférica 

 

Há uma discrepância entre a literatura americana/europeia e a latino-americana 

sobre a história do desenvolvimento como conceito econômico: enquanto a primeira 

enxerga o marco inicial do discurso desenvolvimentista no ponto quatro do discurso de 

Truman,609 os estudiosos latino-americanos entendem o Manifesto Estruturalista de Raul 

Prebisch como o ponto inicial de difusão do desenvolvimentismo na América Latina. Se 

esta diferença parece um ponto irrelevante sobre o debate do desenvolvimento, em nossa 

percepção, ela aponta para entendimentos absolutamente discrepantes sobre a “evolução” 

do pensamento econômico. Isso porque enxergar o ponto 4 como marco inicial direciona 

o discurso desenvolvimentista como algo exógeno, que acabou sendo absorvido pelos 

teóricos latino-americanos, sem nenhuma contribuição de monta deles. Esta é a 

concepção que permeia o livro Encountering Development de Gustavo Escobar, um dos 

mais conhecidos livros sobre o desenvolvimentismo. Neste livro, Escobar, tendo como 

referência Edward Said e seu estudo sobre a construção do Oriente pelo Ocidente, procura 

demonstrar como o discurso do desenvolvimento é, antes de tudo, uma criação dos países 

desenvolvidos e uma forma de controle daqueles sobre os recém-criados países 

subdesenvolvidos. Como fica claro neste trecho: 

 

À medida que especialistas e políticos ocidentais começaram a ver certas 

condições na Ásia, África e América Latina como um problema que era 

percebido como pobreza e atraso, surgiu um novo domínio de pensamento e 

                                                           

609 O “Point Four Program” foi um programa de assistência técnica para países em desenvolvimento 

(developing countries) anunciado pelo Presidente Harry S. Truman no seu discurso inaugural em 20 de 
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experiência, a saber, o desenvolvimento, resultando em uma nova estratégia 

para lidar com os problemas alegados. Iniciada nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental, esta estratégia tornou-se em poucos anos uma força 

poderosa no Terceiro Mundo.610 
 

No entanto, Celso Furtado, em sua autobiografia, nos deixa a sensação de que o 

movimento foi o contrário ao que Escobar propõe, ou seja, os países desenvolvidos teriam 

incorporado o discurso cepalino: 

 

O governo norte-americano oferecia-se para apoiar os governos latino-

americanos que adotassem políticas de desenvolvimento incorporadoras de 

autênticas reformas estruturais, inclusive e principalmente a agrária, e se 

orientassem para a adoção de formas adequadas de planejamento. Em poucas 

palavras: o pensamento mais avançado surgido na América Latina, a doutrina 

da Cepal, passava a orientar a política do governo dos Estados Unidos nas áreas 

subdesenvolvidas do hemisfério. Chegara a vez do Plano Marshall para a 

América Latina, velha reivindicação da região junto a seu poderoso vizinho 

setentrional.611  

 

O trecho destacado de Furtado reforça nossa crença de que o discurso econômico 

no Brasil diferencia-se das teses dos países centrais, reproduzindo preocupações 

específicas de nosso país. Mesmo assim, podemos dizer que é um exagero dizer que a 

doutrina da Cepal orientava a política estadunidense. Em nossa perspectiva, tanto a teoria 

da modernização como o discurso estruturalista cepalino são frutos de uma guinada no 

discurso econômico do pós-30. É a incorporação de elementos agregados no discurso 

científico que torna-o possível. É impossível separar a ascensão do desenvolvimento 

como objeto de investigação em qualquer região do “nascimento” da macroeconomia. 

Esta também é a constatação de Carlos Mallorquin em seu estudo sobre Celso Furtado.612 

Sem a ideia de agregados, seria impossível a ideia de crescimento econômico associada 

ao desenvolvimento, como passou a ser entendido na segunda metade do século XX.  

Na verdade, em todos os estudos sobre a história do PIB como instrumento 

macroeconômico de aferimento do desempenho econômico de um país, nos defrontamos 

com a relação direta entre a construção deste instrumento e a emergência da dualidade 

desenvolvimento/subdesenvolvimento (como também alertam para sua estreiteza e os 

recentes desdobramentos sobre como mesurar o desempenho de uma economia sem cair 

                                                           

610 ESCOBAR, Arturo. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third 

World. Princeton: Princeton UP. 1994. p. 6. 

611 FURTADO, Celso. Obra autobiográfica: A fantasia organizada, A fantasia desfeita, Os ares do 

mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p. 89.  

612 MALLORQUIN, Carlos. Celso Furtado: um retrato intelectual. Rio de Janeiro/São Paulo: 

Contraponto/Xamã.pp. 60-68. 
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nesses obstáculos). Estudar a história do PIB, principal instrumento técnico resultante da 

macroeconomia, é estudar o nascimento das teorias de crescimento e de desenvolvimento. 

A própria ideia de progresso econômico, que separa países desenvolvidos de 

subdesenvolvidos, é macroeconômica. 

Mesmo que esta conexão entre PIB e a emergência desse novo campo de estudo 

seja óbvia para todos que o estudam, na maior parte da historiografia, as teorias de 

desenvolvimento são tidas como um resultado direto da estratégia de contenção 

comunista por parte dos norte-americanos. Dessa forma, os diversos planos de ajuda 

financeira são pensados como uma das estratégias mais utilizadas pelos Estados Unidos 

para a vitória na Guerra Fria. Acreditamos que, apesar de verdadeira a relação entre ajuda 

econômica e disputa geopolítica, deve-se ir mais fundo ao se entender que a primeira não 

é um simples instrumento, mas enquadra-se em um novo sentido sobre a economia, parte 

da governamentalidade macroeconômica e absorção do pobre no modelo econômico. 

Assim, a Guerra Fria pode ser tomada no seu sentido comum de dois sistemas 

conflitantes de uma forma mais profunda. A governamentalidade macroeconômica, ao 

estabelecer modelos agregados, que levam em conta a população pobre como elemento 

endógeno de reprodução, torna-se uma concorrente direta do pensamento socialista. 

Inverte-se, em certo sentido, a relação. ao invés de pensarmos os diversos programas de 

assistência social como um resultado da Guerra Fria, podemos qualificar a maneira como 

a Guerra Fria configurou-se como resultado da absorção do pobre/desempregado nos 

modelos macroeconômicos no Ocidente, tornando-os concorrentes da narrativa socialista.  

O discurso de um personagem tão importante nesse período, como Dean Acheson, é 

sintomático dessa nova relação.  

Em sua fala, ainda anterior à Guerra Fria, o secretário de Estado norte-americano 

estabelece estar vivenciando o fim de um período político-econômico que, para ele, 

iniciou-se no século XIX. Como podemos ler:  

 

Está além da minha capacidade de rastrear as causas que produziram o 

enfraquecimento desse sistema mundial. Mas podemos ver que certos fatores 

importantes em sua operação não estão mais em existência ou funcionando 

como fizeram. Podemos ver que os créditos que antes eram estendidos pelo 

centro financeiro de Londres não mais fornecem os meios para a produção de 

riqueza em outros países. Podemos ver que as áreas de livre comércio, que 

antes forneciam tanto um mercado de grande importância quanto uma troca de 

mercadorias, não existem mais. Podemos ver que o poder naval britânico não 

pode mais garantir a segurança da vida e o investimento em partes distantes da 

Terra e uma localização de conflitos perto de casa. Podemos ver também que 
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a imigração para os Estados Unidos não é mais uma solução para a população 

excedente em outros lugares.613 
 

Se a citação lembra a relação imperium/dominium de livre-mercado que Slobodian 

imputa aos novos liberais, Flávio Diniz Ribeiro nos lembra que Acheson insistia no fato 

de que o século XIX fora um grande momento de crescimento na prosperidade mundial, 

mas que as configurações novas do século XX não permitiriam que suas características 

fossem reproduzidas.614 Nada mais parecido com os textos de Keynes que tivemos 

oportunidade de estudar. Era o concorrencialismo em suas duas vertentes combinadas. 

É assim que podemos ultrapassar a ideia da economia como mais uma variável 

exógena, como a cientificização e o contexto da Guerra Fria. Ela não pode ser vista apenas 

como mais um discurso de controle disciplinar de populações, concebida a partir de 

discursos raciais e culturais, do que a própria enseja a maneira como a população pode 

ser constituída como objeto de governo. Para estudos, como o de Escobar, que pretendem 

desmascarar a ciência econômica como técnica de controle, eles acabam por mistificá-la 

como um objeto vindo de fora e servindo como instrumento de colonização.  

Por isso que precisamos qualificar iniciativas de autores como ele. Elas focam-se 

mais na criação do pobre nas áreas subdesenvolvidas e acabam por confundir-se por 

darem mais atenção aos dispositivos de sua regulação que na sua absorção ao modelo. 

Esse é, em nossa perspectiva, o principal problema das abordagens focadas na regulação 

do pobre. Afinal, como demonstramos, o Welfare State tem como premissa inicial a 

manutenção das variáveis econômicas visando o perfeito funcionamento da concorrência. 

Desviar a atenção para os dispositivos de controle, em um viés de disciplinarização, acaba 

por criar um vão entre as táticas de governamentalidade nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, apelando para a necessidade de uma criação exógena de 

desenvolvimentismo elaborada no centro, a partir de pressupostos raciais e eurocêntricos. 

Isso não dá conta de explicar como o mesmo discurso desenvolvimentista não só não foi 

simplesmente absorvido como importação, como foi elaborado nos próprios países ditos 

periféricos. O próprio Foucault, ao elaborar o conceito de governamentalidade descreve 

como funciona o sistema disciplinar: 

                                                           

613 RIBEIRO, Flávio Diniz. Walt Whitman Rostow e a problemática do desenvolvimento: ideologia, 

política e ciência na Guerra Fria. 2008. 446 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. pp. 36-37. 

614 ACHESON, Dean apud RIBEIRO, Flávio Diniz. Walt Whitman Rostow e a problemática do 

desenvolvimento: ideologia, política e ciência na Guerra Fria. Tese (Doutorado em História Social) – 
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A disciplina também, é claro, se exerce sobre o corpo dos indivíduos, mas 

procurei lhes mostrar como, na verdade, o indivíduo não é na disciplina o dado 

primeiro sobre o qual ela se exercia. A disciplina só existe na medida em que 

há uma multiplicidade e um fim, ou um objetivo, ou um resultado a obterá 

partir dessa multiplicidade. A disciplina escolar, a disciplina militar, a 

disciplina penal também, a disciplina nas fábricas, a disciplina operária, tudo 

isso é uma determinada maneira de administrar a multiplicidade, de organizá-

la, de estabelecer seus pontos de implantação, as coordenações, as trajetórias 

laterais ou horizontais, as trajetórias verticais e piramidais, a hierarquia, etc.615 
 

A partir desta citação, podemos explicar que não se ignora como os diversos 

programas e técnicas de desenvolvimento tiveram um viés disciplinar. No entanto, elas 

surgem somente quando são entendidas como necessárias para educar o nativo, para 

enquadrá-lo no modelo endógeno de crescimento. A disciplinarização dos corpos é o 

meio, não o objetivo do discurso. É somente compreendendo como era vista a necessidade 

de criação da concorrência nos países “atrasados”, ao invés da necessidade de despertá-

la, que podemos entender o verdadeiro sentido por trás da emergência da noção de 

desenvolvimento. É a governamentalidade, como arte de governar a população, que toma 

primazia nesse movimento, não a disciplinarização dos corpos. Dessa forma que muitos 

acabam confundindo a relação comércio-modernização, que permeou as épocas 

anteriores, como “precursoras” do discurso desenvolvimentista. É assim que Escobar 

identifica falas como as de Elihu Root, prêmio Nobel da Paz de 1912 — com papel 

importante na separação da Colômbia e Panamá — como indícios de um 

desenvolvimentismo latente no começo do século. No entanto, quando Root fala em 1916 

que “com ou sem o consentimento da Colômbia, cavaremos o canal, não por motivos 

egoístas, não por ganância ou lucro, mas pelo comércio mundial, beneficiando a 

Colômbia acima de tudo”616, seu discurso estabelece-se dentro do quadro da 

governamentalidade liberal e com a ideia do comércio como elemento capaz de trazer a 

modernização para nações atrasadas, não como versão proto-desenvolvimentista. O 

desenvolvimentismo não é apenas um momento em que a retórica de Root se torna 

política de Estado após a Segunda Guerra Mundial, pois o ideário que povoa a retórica de 

Root é transformado pela governamentalidade concorrencial. 

Por isso que é necessário tomar o discurso econômico no seu sentido global, 

através da participação ativa dos países da periferia na construção dos institutos 

                                                           

615 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008. 

p.14. 

616 ROOT, Elihu [1916] apud ESCOBAR, Arturo. Encountering Development: The Making and 
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ordoglobais. Dois momentos nos parecem essenciais para que se perceba melhor o 

contexto do nascimento do desenvolvimentismo longe da ideia de colonização: a 

Conferência de Bretton Woods e o Plano Marshall. Parece uma falta imperdoável que os 

estudos de governamentalidade, ao concentrarem-se nos personagens autodeclarados 

liberais, esqueceram-se da mais importante reunião para construção de instituições que 

garantissem o livre-comércio e estabelecessem os organismos par excellence do 

concorrencialismo: BIRD e FMI (nascidos em Bretton Woods). O maior símbolo do 

desenvolvimentismo nos países centrais, Walt Rostow, indica o BIRD como seu início. 

Ao tirar o keynesianismo da governamentalidade liberal e neoliberal, tanto 

Bretton Woods quanto o Plano Marshall, por sua fama de instituições imbuídas de suas 

ideias617 não causaram interesse nesses estudiosos. Ora, não só mostramos como o 

keynesianismo constitui-se a partir das mesmas bases que o novo liberalismo, como 

pudemos estudar que instituições como estas fazem parte da estratégia dos “novos 

liberais” e de seu entendimento da necessidade de uma governança global de 

imperium/dominium. 

É só entendendo como se deu a mobilização do espírito empreendedor de forma 

global que se pode compreender como o “desenvolvimentismo” não enquadrou-se dentro 

da dicotomia keynesianismo e monetarismo que animou os debates externos à América 

Latina. Não que não possua elementos do primeiro (veremos modelos como de Solow e 

Harrod-Domar que se estabelecem a partir dele), porém a própria caracterização do 

método histórico-estrutural618 do estruturalismo latino-americano nos permite entendê-lo 

como uma via alternativa para o mesmo problema. Nela, os problemas histórico-

estruturais da América Latina são exatamente aqueles que não permitiram o 

desenvolvimento da concorrência. Como vimos em Gudin e Buarque de Holanda, por 

exemplo, é a criação do espírito concorrencial, não sua ativação que permeou todo o 

discurso “novo-liberal” brasileiro. 

É a incorporação do pobre latino-americano dentro do modelo macroeconômico a 

partir dos próprios discursos que formaram a governamentalidade concorrencial. Não 

podemos opinar sobre as variantes fora do Brasil, no entanto como diversos estudiosos 

das teorias desenvolvimentistas reconhecem, a brasileira, representada principalmente 

por Celso Furtado, possui um viés cultural e histórico mais acentuado que as suas 

                                                           

617 A vitória do norte-americano Harry Dexter White sobre Keynes em Bretton Woods não retira esta 
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análogas latino-americanas. Parece-nos bastante óbvio, pelo que viemos estudando, que 

o papel da escravidão (e o diagnóstico da falta de sociedade comercial a partir dela) tem 

um peso importante nessa característica do estruturalismo brasileiro. 

Se o desenvolvimentismo vai caracterizar-se pela história dos diversos obstáculos 

que não permitem que a concorrência tenha se desenvolvido nos países da América 

Latina, nada mais óbvio que o país que incorporou a herança escravagista como um 

elemento importante no discurso econômico tenha ido mais longe ao escrutinar sua 

história. José Medina Echavarría, um nome bastante importante e influente da primeira 

geração da CEPAL, desenvolve temas que nos permitem visualizar claramente como o 

viés desenvolvimentista tem essa característica. Ao recorrer a Weber, o sociólogo 

pergunta: "Quais são as condições sociais que possibilitam o funcionamento deste 

sistema? Repetir a mesma questão do ponto de vista do desenvolvimento econômico de 

nossos dias supõe uma tradição de precisão conceitual rigorosa?"619 

Estas condições sociais para o funcionamento do sistema passarão a ser 

interrogadas, no final dos anos 1940 e nos anos 1950, a partir da ascensão do 

concorrencialismo, vinda da ideia de agregados. O homem frugal do liberalismo clássico, 

o homo economicus, deixa de ser o objeto a ser perseguido para o homem concorrencial: 

elemento que só existe enquanto agregado. Não mais o sujeito puritano ideal contido nas 

mentes de homens como Rebouças ou Tavares Bastos, mas relações entre agregados 

como poupança e investimento que possui o sujeito que empreende graças ao nível ótimo 

dos agregados. A referência ao puritanismo descrito por Weber continua forte, mas agora 

é enquadrado dentro das dificuldades de formação da poupança, como agregado. O 

espírito puritano é remetido em seu papel na formação de componentes 

macroeconômicos, não como o homo economicus em sua centralidade do discurso 

econômico liberal do século XIX. Não é por menos que as teorias do crescimento surgidas 

a partir da década de 1930 comecem modeladas a partir das teorias keynesianas. Este é o 

caso daquelas apontadas pela historiografia como iniciadoras desta tradição, tidas como 

fonte dos pressupostos teóricos do desenvolvimentismo.  

A principal delas é o modelo de crescimento Harrod-Domar, que partia da 

pesquisa sobre a relação da taxa de crescimento de uma economia para se manter o pleno 

emprego nela. Como bem coloca Easterly, tomando a Grande Depressão e o planejamento 

soviético como as duas grandes experiências do período, este modelo de crescimento 

                                                           

619 MEDINA ECHAVARRÍA, José. Las condiciones sociales del desarrollo económico. In: Aspectos 

sociales del desarrollo econômico. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1959. pp. 44-45. 
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assumia uma oferta elástica de trabalho e assim, a função do crescimento se dava através 

do aumento do capital (sempre haveria pessoas para trabalhar no novo maquinário 

adquirido).620 Neste modelo derivado do keynesianismo, a absorção do pobre no modelo 

é ainda mais explícita, já que são os fatores que decorrem de sua pobreza que permitem 

uma fórmula do crescimento. Isso fica mais óbvio no modelo de Arthur Lewis e a sua 

ideia de economia dual, em que há uma constante absorção dos trabalhadores rurais na 

indústria pela atração de uma renda maior, impulsionando o crescimento do país. É o 

deslocamento da massa de pobres, sem nenhum foco em seu comportamento individual, 

que permite essas hipóteses. 

Esse foco no capital, que muitos críticos atuais do papel do desenvolvimentismo 

nas economias pobres chamam de “fundamentalismo do capital”621, não deve ser tomado 

como a essência daquilo que formou a dupla teoria da 

modernização/desenvolvimentismo. Como o próprio Domar admitiu: seu modelo não era 

pensado para explicar o crescimento de economias subdesenvolvidas, e sim pretendia 

contribuir nas discussões de equilíbrio. O fato de ter tornado-se um marco do 

desenvolvimentismo denuncia os pressupostos da falta da sociedade comercial como base 

do discurso, já que a própria ideia do trabalho ilimitado conjugava-se com certa ideia da 

população nativa como fonte inesgotável. 

 O que nos importa é como esse foco no capital conjugou-se com a implementação 

da concorrência como fator principal de desenvolvimento das economias pobres. É por 

isso que a contribuição keynesiana não deve ser focada no modelo Harrod-Domar, e sim 

nos eventos que moldaram a emergência do desenvolvimentismo e permitiram que este 

modelo fosse visto como funcional para economias periféricas. O modelo de crescimento 

econômico, formatado desta maneira, só é incorporado a partir da ideia da falta de 

concorrência nos países periféricos. 

A ideia de macroeconomia, aliada à percepção da falta da concorrência, moldou 

tanto aqueles que pretendiam interferir nas economias periféricas de fora como aqueles 

que as pensavam a partir de dentro. Não é por acaso que dois dos maiores nomes da Teoria 

da Modernização, Parsons e Shils, desenvolveram uma nova teoria da ação social que 

buscava conjugar fatores macro e micro da ordem social. É a partir deles que podemos 

entender as tentativas de fusão entre uma governamentalidade macroeconômica, focada 

                                                           

620 EASTERLY, William. The elusive quest for growth: Economists Adventures and Misadventures in the 

Tropics. Cambridge: MIT Press, 2001. p. 30. 

621 Ibid. pp. 47-48. 
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nos agregados, com o homo economicus de maximização utilitária, visto como um ideal, 

para compreender as diferenças no desenvolvimento dos países. Parsons conhecia muito 

bem a polêmica entre institucionalistas e neoclássicos e em um depoimento explica:  

 

Um economista como Schumpeter, ao contrário, absolutamente não teria nada 

disso. Eu lembro de falar com ele sobre o problema e ... acho que Schumpeter 

estava certo. Se a economia tivesse ido por esse caminho [como os 

institucionalistas], teria que se tornar uma disciplina essencialmente empírica, 

em grande parte descritiva e sem enfoque teórico. Foi por aí que os 

'institucionalistas' foram, e é claro que Mitchell era afiliado a esse 

movimento.622 
 

Só que a crítica aos institucionalistas não significou um emparelhamento com os 

neoclássicos, os quais sofreram também críticas suas. Assim, o teórico americano buscou 

uma maneira de associar o racionalismo micro neoclássico com o papel das instituições 

dentro do comportamento agregado. E essa tentativa fez com que “a ambição intelectual 

de sua obra a tornou ideal como fundamento teórico para o tipo de reflexão profunda e 

totalizante dos problemas do ‘mundo emergente’”.623 Já que mantinha o sujeito dos países 

centrais como modelo para interferir nos agregados da economia periférica. 

É interessante notar dois artigos seus antes de consagrar-se como o autor de 

Structure of Social Action (na verdade, um artigo dividido em duas partes). Neles, Parsons 

concentra-se na relação entre cultura e impulsos materiais em dois autores alemães: 

Sombart e Weber. O foco não é simplesmente uma resenha da obra dos pensadores, mas 

aprofundar-se no entendimento do “espírito do capitalismo”. Seja descartando a ênfase 

espiritual dos autores em foco ou criticando a versão materialista marxiana, os artigos 

mostram como seu pensamento encontrava-se enquadrado na preocupação sobre o que se 

poderia chamar de capitalismo a partir das ações dos indivíduos que o formam. Critica 

então a utilização do termo capitalismo de forma “elástica” nos autores alemães. Para 

Parsons, são estes erros que os levam a uma avaliação crítica do capitalismo, em que ele 

acaba por se destacar como um elemento exógeno da própria sociedade, oprimindo-a. 

Não é esta a conclusão de Parsons, que, ao chegar a um diagnóstico diferente, indica-nos 

como seu pensamento se aproximava do ideário novo-liberal: 

 

Mas não é possível que todos os tipos de combinações entre elas sejam 

possíveis, e que o poder atual do mecanismo burocrático se deva a um 

conjunto muito especial de circunstâncias que não envolvem a necessidade 

                                                           

622 MARTEL, Martin U. Dialogues with Parsons. Transcript, 1975. 

623 GILMAN, Nils. Mandarins of the Future – Modernization Theory in the Cold War America. Baltimore: 
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de seu domínio contínuo sobre a vida, mas deixam a possibilidade aberta de 

que possa novamente ser feita para servir objetivos "espirituais"?624 
 

O trecho acima mostra como entendia que podia ser a função do Estado em relação 

à economia. Como estimulador dos “alvos espirituais”.  É através disso que Gaiman 

entende a obra parsoniana como a base da Teoria da Modernização e do 

desenvolvimentismo. Para este autor, ao aceitar a ação racional econômica como um 

subsistema entre outros subsistemas que enfeixavam outras formas de ação, o homo 

economicus passa a existir como função da constituição de um sistema de valores 

imbuídos em instituições que fazem funcionar o subsistema econômico. Com isso, se é o 

concorrencialismo que fornece as bases de um capitalismo bem-sucedido, ele precisa ser 

construído a partir de ações não-maximizadoras. O mercado precisa ser construído através 

de instituições sociais. A maior delas, o Estado. Por este viés, a Teoria da modernização 

e o desenvolvimentismo não são mais que o desenrolar do “novo liberalismo” em países 

atrasados.  O mais explícito de todos os parsonianos neste sentido é o psicólogo americano 

David McClelland e suas teorias do empreendedorismo, que são um marco nos estudos 

de empreendimento. Como um dos pensadores associados à teoria da modernização, 

McClelland avisava que o “empreendedorismo poderia servir como um substituto para o 

capital nos países pobres”.625 É partindo dos modelos de crescimento e o papel do capital, 

entrelaçado com a característica da população nativa, que se estabelece um formato de 

intervenção.  

Se os economistas não iam tão longe nessa explicitação, ela é possível de ser 

entendida a partir dos próprios modelos agregados. Uma forma é a ideia da relação entre 

a poupança interna e a externa e como esta última não serve como solução frente ao efeito 

demonstração. Melhor explicando: o efeito demonstração é o desejo dos países 

subdesenvolvidos consumirem artigos de alto valor que só é sustentável com a renda 

média nos países os quais esses produtos são consumidos. O candidato à presidência em 

2018, Ciro Gomes, muitas vezes insistiu nesse ponto trazendo como exemplo o iPhone. 

Mesmo que seja um desejo de consumo de boa parte dos brasileiros, a renda da maior 

parte dos nossos cidadãos não condiz com esse desejo. Nesse sentido, a poupança externa 

não entraria com o papel de impulsionadora da produção, mas como financiadora do 

                                                           

624 PARSONS, Talcott. [1928]. Capitalism’ in Recent German Literature: Sombart and Weber. In: ______. 

The Early Essays. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. p. 34. 

625 MCCLELLAND, David [1953] apud GILMAN, Nils. Mandarins of the Future – Modernization 
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283 

 

consumo supérfluo. Não adianta a atração de capital externo se ele só serve para o 

consumo de produtos que seriam inatingíveis de outra maneira. Desenvolver um país é 

construir maneiras de aumentar a sua produção e renda de forma que seus desejos de 

consumo atuais sejam compatíveis com seu nível econômico. 

Somente o empreendedorismo enquanto “capital” seria capaz de modificar essa 

relação de desperdício. Por isso que o desenvolvimentismo, apesar das enormes 

diferenças com a teoria neoclássica, principalmente no comércio exterior, não rompe com 

suas bases. Da mesma forma que vimos nos primeiros capítulos, a “heterodoxia” 

brasileira criticando o liberalismo whiggish, ao mesmo tempo que o utilizava como 

modelo a se alcançar, as diversas vertentes desenvolvimentistas tinham o Estado como 

centro, mas na função de impulsionador do modelo concorrencial.  

É Walt Rostow, o famoso economista e Assistente Especial de Assuntos de 

Segurança Nacional para o governo americano, nos anos 1960, que melhor sintetiza o 

sentimento por trás da emergência do desenvolvimentismo em sua vertente “estrangeira” 

(dos países centrais). Rostow é conhecido pela sua concepção de estágios do crescimento. 

Dividindo toda a história econômica em cinco estágios, o autor norte-americano criara 

um método para identificar o estágio em cujo país se encontrava e as soluções para o seu 

avanço. À primeira vista, isso pareceria uma formalização bastante rígida da concepção 

whiggish da história. Porém, queremos chamar a atenção para algo que escreve na 

introdução e que poucos deram a atenção que acreditamos devida. Rostow, ao descrever 

a concepção de cinco estágios, explica que esses estágios são “uma forma arbitrária e 

limitada de olhar a história moderna e, de maneira nenhuma, a forma correta”.626 

É uma maneira inusitada de descrever a própria metodologia logo no início do 

trabalho. No entanto, esse “etapismo metodológico” é uma forma bastante adequada aos 

propósitos do seu trabalho. Isso porque a sua preocupação é econômica e não histórica. 

Apesar de Rostow enfatizar a necessidade de se colocar a economia na história, Stages of 

Growth não é um trabalho de história. Ele é apenas um instrumento para se categorizar 

os modelos econômicos de forma a incorporar o crescimento dentro dos modelos 

agregados.  

Ainda na introdução, Rostow adverte que apesar de ser “meio econômico de olhar 

a história” não se deve confundi-la com aquilo que ele enxerga como o determinismo 

econômico marxista. Sua forma de olhar leva em conta como a cultura, a organização 
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social e a política influenciam os motivos e aspirações da sociedade. O que significa 

estudar as maneiras como esses elementos se tornaram obstáculos para o estabelecimento 

da concorrência em sociedades “atrasadas”. Neste sentido, é interessante que, mesmo que 

Rostow não se enquadre no cânone keynesiano, no final de sua introdução, cite uma frase 

de Keynes: "se a natureza humana não sentiu tentação de arriscar, nenhuma satisfação na 

construção de uma fábrica, uma ferrovia ou uma fazenda, pode não haver muito 

investimento como resultado da fria satisfação”.627 

Rostow, através de Keynes, explicita o que viemos estudando: a relação entre a 

motivação humana e o investimento. O papel da macroeconomia em absorver todas essas 

relações para dentro do modelo. O seu “manifesto não-comunista” toma um outro sentido 

quando notamos a obsessão de Rostow em criar outros parâmetros para a motivação 

humana que escape à marxista. São as diferentes motivações e suas imbricações nos 

modelos de crescimento que permitem o estudioso estabelecer o investimento como a 

chave de salvação contra as alternativas comunistas. 

Rostow é o mais político dos desenvolvimentistas vindo dos países centrais e nos 

parece uma oportunidade analisá-lo tendo como base os modelos de crescimento que 

estudamos. Porque, se ele se diferencia em tomar uma análise muito mais política e social, 

deve-se levar em conta que se não toma os modelos de crescimento como uma referência 

direta, seus diagnósticos derivam da mesma percepção. Podemos dizer que, de certa 

forma, os desenvolvimentistas explicitam os requisitos que são pulverizados em 

elementos destacados da realidade nos modelos agregados. Assim, os debates sobre o 

hiato de poupança em Harrod-Domar ou o capital humano em Solow são refletidos a 

partir das instituições dos países subdesenvolvidos. 

Os estágios rostovianos nada mais são do que a distensão dos modelos de 

crescimento sobre um plano temporal. É por isso que o “etapismo metodológico” pode 

ser aceito para Rostow sem grandes problemas metodológicos, a sua ideia é entender a 

função do crescimento a partir dos estágios enquanto elementos econômicos na história. 

As etapas só servem enquanto economia, não como história. Importava-lhe compreender 

aquilo que ele chamou de take-off, seu conceito mais celebrado.  O take-off é o momento 

em que um país adquire a capacidade para ultrapassar as estruturas que tornam sua 

economia estagnada. A partir de uma série de estímulos (requerendo poupança), a 

indústria adquire um caráter dinâmico que atrai a população agrícola pelo diferencial da 
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renda, gerando um processo que após um período de tempo se torna autossustentável (10 

a 15 anos). 

Temos o estímulo a partir da poupança externa, pela qual Rostow foi um defensor 

na burocracia norte-americana, e o capital como potencializador da produtividade média 

e, consequentemente, da renda real média. Porém, o mais interessante do take-off são as 

outras caracterizações que Rostow lhe atribui. Um trecho de seu livro nos proporciona 

este insight: 

 

Sob alguma motivação humana ou outra, um grupo deve vir a perceber que é 

possível e bom empreender atos de investimento de capital; e, para que seus 

esforços sejam toleravelmente bem-sucedidos, eles devem agir com 

racionalidade aproximada na seleção das direções para as quais sua empresa é 

dirigida. […] Deixando de lado aqui a questão da motivação humana última, e 

assumindo que os principais itens gerais são gerados, se necessário, por alguma 

forma de iniciativa estatal (incluindo subsídio), podemos dizer como uma 

primeira aproximação que algum grupo deve emergir com sucesso, que se 

comporta como se fosse movido pelo lucro, em uma economia dinâmica com 

mudanças nas funções de produção.628 
 

É difícil encontrar um trecho tão explícito na conjugação dos elementos sobre os 

quais temos insistido como formadores do desenvolvimentismo. Temos nele a 

intervenção do Estado, a necessidade de se ativar o investimento e, a partir daí a precisão 

de uma classe empresarial que tenha o “lucro como motivo”. Não é à toa que as teses de 

Weber apareceram recorrentemente entre os desenvolvimentistas estudados por nós, 

sendo Rostow um exemplo entre eles.629 Mais do que a relação capital e poupança 

keynesianos, o desenvolvimentismo se diferencia do keynesianismo pelo próprio 

diagnóstico que faz da população com que está lidando. Os debates sobre esses elementos 

são vistos como exógenos à população em questão. Que poupança mobilizar? Como 

sociedades tradicionais irão investir se o lucro não é o objetivo de vida da população? Os 

modelos de crescimento estabeleceram as bases do desenvolvimento a partir da 

macroeconomia; é necessário poupança, capital (fixo, humano), só que os 

desenvolvimentistas foram além ao identificar a “incapacidade” da população em se auto-

organizar para tirar proveito da ajuda externa.  
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Enxerga-se aí a diferença fundamental com o keynesianismo: se o crédito ajuda 

restaurar o espírito empreendedor adormecido nos países centrais, ele, por si só, é 

considerado insuficiente em uma sociedade “atrasada”. A acusação do Estado como 

planejador no desenvolvimentismo pelos liberais passa longe da verdadeira função que 

lhe é atribuída: criar o espírito concorrencial na população. Os dois campos são muito 

semelhantes em seus objetivos: utilizar a concorrência como impulso que torna o mercado 

autossustentável; a grande diferença se dá em como se encara a população de países 

periféricos, não em um entendimento diverso da relação Estado/sociedade.  

Um dos mais interessantes exemplos disso é Gunnar Myrdal. Outro grande teórico 

do desenvolvimentismo, encarou a político racista de “separados, porém iguais” nos 

Estados Unidos em seu livro de 1944, An American Dilemma. Ao encarar o racismo a 

partir do viés econômico, Myrdal encontra como solução a intervenção do Estado na 

melhoria da condição de vida dos negros para que possam ser vistos como iguais pelos 

seus conterrâneos brancos. Só superando aquilo que ele chamou de círculo vicioso da 

pobreza é que o preconceito poderia ser eliminado. Paulo Sandroni resume de forma 

simples em sua introdução à tradução brasileira de Aspectos Políticos da Teoria 

Econômica do autor sueco: 

 

[..] por serem discriminados, os negros têm um baixo nível de desempenho e 

são pobres; sendo pobres, não conseguem salários mais elevados, muitos 

permanecem desempregados e são levados à delinquência; seu nível de 

educação e de saúde são precários, o que acentua a discriminação, a falta de 

oportunidades, a pobreza e assim por diante. Se os negros obtivessem melhor 

nutrição, melhor educação, melhor atendimento à saúde e melhores condições 

de moradia, receberiam certamente salários menos aviltantes, o que permitiria 

melhorar a alimentação, a saúde e a moradia, obtendo maior produtividade no 

trabalho, maiores salários, o que contribuiria para reduzir a discriminação e 

assim por diante.630 
 

Fica evidente nesta ideia a causa circular da pobreza que os aspectos extra 

econômicos e institucionais, característicos do desenvolvimentismo, são a essência do 

pensamento do autor e demonstram que, não só a população dos países subdesenvolvidos, 

mas qualquer grupo que tenha encontrado obstáculos em desenvolver as ferramentas 

concorrenciais. Mas este trecho nos é importante mais ainda porque, ao sintetizar o 

pensamento de Myrdal, mostra como a relação dos agregados é essencial para esta versão 

e, por isso mesmo, diferencia-se dos institucionalistas que estudamos e que muitas vezes 

são tidos como os grandes precursores do sueco. 
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Isto se torna óbvio quando descobrimos que Gunnar Myrdal foi um dos pioneiros 

na construção da macroeconomia como discurso nos anos 1930. Seu biógrafo William 

Barber se pergunta se, caso seus trabalhos tivessem sido traduzidos para o inglês no 

período, não estaríamos falando de uma revolução “myrdaniana” ao invés de keynesiana. 

Ele é mais um exemplo (Michael Kalecki é outro) de que menos que o gênio de Keynes, 

a transformação por qual passou o discurso econômico se deve aos problemas enfrentados 

por todo o mundo e a emergência de pesquisas agregadas que permitiram a incorporação 

do pobre no discurso. 

É por isso que diversos capítulos de American Dilemma tratam do problema do 

negro a partir daquilo que chama de economia pública. E deixa profundamente claro 

como o problema microeconômico da renda familiar deve ser enquadrado em um 

conjunto agregado: 

 

Tal estudo torna-se enquadrado nos termos gerais do orçamento familiar, que 

concebemos como uma conta ao longo de um período de tempo, normalmente 

um ano, da renda e despesa do agregado familiar. Mas a análise seria 

incompleta se nos esquecêssemos de que todos na nossa sociedade são 

parceiros nos orçamentos públicos, desde o orçamento dos municípios até o 

orçamento do governo federal. Para esses orçamentos públicos, todos 

contribuem pagando vários impostos indiretos e diretos. E todos participam do 

consumo de bens e serviços financiados pelos orçamentos públicos. Na 

sociedade moderna, o status econômico de qualquer indivíduo é, em grande 

parte e em grande medida, determinado pelo quanto ele coloca nos orçamentos 

públicos e quanto ele recebe deles.631 
 

A partir deste modelo agregado, pode colocar o problema da discriminação do 

negro – que analisa também historicamente – dentro dos mecanismos da economia 

pública e de financiamento de técnicas e instituições para superá-lo. É somente como 

elemento dentro da macroeconomia que as soluções para o círculo vicioso da pobreza 

passam a ser econômicas. Esta será uma lição levada a sério pelos desenvolvimentistas 

sul-americanos. 

 

 

4.2 Desenvolvimentismo latino-americano e o método histórico-estrutural 

 

O desenvolvimentismo latino-americano absorve diversas lições oriundas dos 

países centrais que acabamos de estudar, mas retira conclusões diferentes. Vimos que a 

ideia das diferenças entre as populações é o cerne da teoria desenvolvimentista: enquanto 
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é preciso ativar a concorrência nos países centrais, é preciso criá-la nos países 

subdesenvolvidos. A diferença será que, enquanto o preconceito nos países centrais faz 

com que, em boa parte das propostas, a população em si seja entendida como não-

concorrencial, os nossos desenvolvimentistas procurarão demonstrar as estruturas 

desiguais que acabaram por formar esta situação. 

Isto não significa uma quebra total com a versão dos países centrais. Ramon 

Ramirez Gómez acerta o alvo ao explicar que o argentino Raul Prebisch, o grande 

fundador da teoria desenvolvimentista cepalina, não contradiz o capitalismo 

concorrencialista.632 Não são poucos os momentos em que o economista argentino mostra 

preocupação com interferências indevidas no comportamento dos indivíduos para que 

não exista distorção do mercado (estamos tratando aqui da primeira fase de Prebisch, 

antes de sua guinada para a esquerda nos anos 70/80). Prebisch mantém a percepção dos 

desenvolvimentistas estudados acima de que é necessário criar o homem concorrencial 

na América Latina, só que, ao estabelecer a relação centro-periferia como um sistema 

único e global, em que a prosperidade do centro depende da pobreza da periferia, Prebisch 

conecta a falta do concorrencialismo na região às ações dos países centrais.  

A ideia dos ciclos na obra de Raul Prebisch é um exemplo disso.  Segundo o 

economista argentino, a discrepância nas rendas dos países centrais e periféricos vai se 

acentuando a partir dos ciclos de preços dos produtos primários e as diferentes formas de 

se organizar o trabalho nos dois polos. Isso porque no período de bonança na economia 

mundial, os preços dos bens primários têm uma alta maior do que os manufaturados e, no 

momento de crise, os primeiros têm uma queda muito mais acentuada do que os segundos. 

O motivo é a organização dos trabalhadores nos países centrais, que se mobilizam de 

forma a não perder todos os ganhos atingidos na fartura econômica. Como pode-se notar, 

a desorganização e a disponibilidade da mão de obra presente nos modelos de crescimento 

de Domar são ressignificados em Prebisch. 

Nesse sentido, não se contentará com as propostas de poupança externa, já que, 

sem mudanças estruturais nos estratos da periferia, pouco podem fazer. Pelo contrário, 

podem até mesmo agravar a situação. Isso porque o esquema centro-periferia concebe os 

países subdesenvolvidos possuindo um setor avançado de exportação e todos os outros 

setores do país atrasados. Se o investimento externo chega sem mudanças estruturais, ele 

é absorvido pelo setor avançado, que, exigindo menos mão de obra do que os setores 
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atrasados, gera desemprego porque a modernização tecnológica substitui uma parte da 

mão de obra desses setores. Assim, se a demanda global continua a mesma, a captação de 

poupança externa só agrava o problema. 

Prebisch acredita na modernização; porém, ao contrário dos desenvolvimentistas 

do centro, ela não é um problema somente interno, mas resultado da divisão do trabalho 

internacional. O incentivo que o centro dá a ela resultou na maior tese do estruturalismo 

latino-americano: a deterioração dos termos de troca.  Já vimos que o comportamento dos 

ciclos aumenta as rendas dos países centrais e diminui dos periféricos e os mecanismos 

para manutenção dessa situação. Contudo, devemos notar que a teoria da deterioração vai 

além da rigidez dos salários dos dois polos e seu papel da diferenciação da renda. 

Ela é essencial também no seu papel de barreira para a criação do homem 

concorrencial nos países subdesenvolvidos. Porque a estrutura social mantida por esse 

sistema global impede o surgimento “dos homens com iniciativa e energia, capazes de 

assumir riscos e responsabilidades, tanto na técnica e na economia quanto nos outros 

aspectos da vida coletiva”.633 Ao estabelecer um sistema em que um setor especializado 

captura a renda do país, a relação centro e periferia cria o desestímulo que impossibilita 

uma sociedade dinâmica concorrencial. Um trecho representativo dessa análise: 

 

Se não se alcança esse ritmo, uma parte da população, deslocada da agricultura 

e outras ocupações primárias — sempre que não permaneça ali vegetando — 

dirige-se às cidades, buscando ocupação naqueles serviços pessoais não 

qualificados, de remuneração inferior ou dissimula sua redundância em tarefas 

supérfluas da administração pública e atividade primária.634 
 

Enquanto teóricos como Rostow apostavam suas fichas na criação de uma elite 

empresarial, capaz de levar o país à modernidade, o trecho acima demonstra a 

desconfiança de Prebisch a essa tática. Se a população é atraída para a cidade, a 

modernização das técnicas de produção não permite o emprego dessa mão de obra, que 

passa a “vegetar” nas cidades. É porque desenvolvimentistas como Rostow não tinham 

em mente o sistema global como fonte de distorção quando propunham a poupança 

externa para estabelecer ilhas de excelência que propulsionariam o resto da nação. Ao 

identificar a necessidade dos centros desse sistema dualista para o funcionamento do 
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sistema global, Prebisch denuncia essa perspectiva não só como ingênua e colaboradora 

para o aumento da desigualdade, mas como geradora do atraso que busca combater. 

Essa relação profunda vai ser problematizada naquilo que mais marcou o “novo 

liberalismo”: a ideia da moeda como símbolo máximo da saúde da concorrência. Se os 

“novos liberais” estabeleceram o Estado como guardião da moeda para manter o livre 

mercado funcionando, os estruturalistas latino-americanos confrontarão a relação centro-

periferia através do conceito de inflação estrutural. Prebisch, muito conectado às teses 

keynesianas, não assume essa noção, ainda acreditando na efetividade da política 

monetária.635 Porém, a inflação estrutural é uma consequência lógica de suas análises. É 

por isso que Carolyn Craven, que segue a evolução das ideias sobre inflação na CEPAL, 

identifica um começo conectado às teses convencionais e um novo modelo surgindo no 

final dos anos 1950. Este novo modelo é a noção de que os processos de aumento da 

oferta de moeda são endógenos às falhas estruturais dos países subdesenvolvidos. Com 

isso, os desequilíbrios são gerados na esfera real da economia, não do lado monetário.636 

Esta ideia de inflação, um dos grandes marcos do estruturalismo cepalino, nos 

demonstra como ele também não forma um modelo alternativo à macroeconomia 

concorrencial, mas discute as barreiras a ela a partir de distorções de seu modelo. Isso 

fica claro nos modelos de inflação de Noyola e Sunkel. Como Boianovsky nota:                        

“As dificuldades envolvidas na introdução de variáveis institucionais e sua dimensão 

histórica — além de questões de formalização — também estão por trás da abordagem de 

modelagem da Sunkel”.637 É sintomático que o livro de Sunkel trate dos modelos formais 

de crescimento afirmando: “que requer ser instrumentado, formalizado e enriquecido; 

para isso é necessário usar, entre outras coisas, as ferramentas teóricas existentes 

disponíveis na literatura econômica”638 e, no momento de tratar da história da América 

Latina desde os tempos coloniais, o próprio afirma:  

 

Vale notar que, ao longo da investigação, esforços foram feitos para elaborar 

modelos para explicar o subdesenvolvimento de diferentes períodos históricos, 

mas eles não geraram frutos[…] Parece que a maneira de realizar uma 

adequada formalização do subdesenvolvimento latino-americano consiste, em 
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primeiro lugar, obter uma tipologia que nos permita especificar padrões de 

trabalho específicos para cada tipo de economia e, imediatamente depois, 

traduzirmos em um modelo formal para cada sistema socioeconômico 

concreto. Apesar dessa insuficiência na elaboração de modelos formais, parece 

oportuno publicar os resultados obtidos no presente estado de investigação.639  

 

Essas insuficiências não são o reconhecimento de um fracasso, e sim estão 

conectadas às críticas de Sunkel, Pinto e Furtado à quantificação que formaliza os 

elementos, retirando os seus condicionantes histórico-estruturais. Como explica Hollis 

Chenery, um assessor de Prebisch na época: "as alternativas estruturalistas não conduzem 

automaticamente a conclusões políticas[...]elas também devem ser incorporadas 

explicitamente em um arcabouço de equilíbrio geral”.640 É o reconhecimento de que os 

modelos de equilíbrio não são descartados, requerem ser “instrumentalizados”, como na 

citação da página anterior, mas não é possível inseri-los em um modelo que assume a 

interação dos homens concorrenciais e os estímulos necessários onde não existem. 

É por isso que o artigo intitulado El desarrollo económico y la inflación en México 

y otros países latinoamericanos de Juan Noyola Vázquez (1958), que inaugura a ideia de 

inflação estrutural, se inicia descartando “esquemas teóricos muito simplificados como o 

keynesiano ou o sueco”.641 Noyola Vázquez, ao estabelecer a diferença entre 

desequilíbrios estruturais (comércio exterior e agricultura) e mecanismos de propagação 

(mecanismo fiscal, que deve incluir o sistema de seguridade social e o sistema de câmbio, 

o mecanismo de crédito e o mecanismo de reajuste de preço e renda) na composição dos 

países latino-americanos, consegue focar nas questões institucionais destes últimos. Por 

isso, compara as inflações de México e Chile de 1939 a 1947 para demonstrar que, apesar 

da inflação chilena ter sido mais alta do que a mexicana, as repercussões negativas no 

México foram muito maiores. Isso porque, a “situação política chilena criou um equilíbrio 

de forças em que nenhum grupo social pode fazer com que as pressões inflacionárias 

básicas caiam totalmente sobre os outros”.642 Já no México, a partir de taxações ad 

valorem, houve transferência dos importadores para os exportadores, sendo que “os 

exportadores são um pequeno grupo e os consumidores de artigos importados direta ou 

indiretamente são a maioria dos habitantes do país”.643  
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Nós poderemos notar essa tese de mecanismos de propagação no Brasil a partir 

da famosa “socialização das perdas” de Celso Furtado, que estava na audiência no 

momento da apresentação da conferência que resultou nesse artigo. Mas, no momento, 

importa perceber que a inflação concebida por Noyola Vázquez não só não pode ser 

absorvida nos modelos formais de crescimento como não tem essa intenção. Como o 

próprio diz no fim do artigo: “a própria estrutura da economia e, em parte, por motivos 

institucionais e políticos”.644 

Estes “motivos” fazem com que o problema inflacionário situe no centro do 

problema econômico o caráter dos governos latino-americanos. E mais: inverte a tese 

novo liberal sobre seu próprio eixo. Se os novos liberais estabelecem a tarefa do Estado 

em manter uma moeda estável e capaz de sinalizar os preços aos empreendedores, Noyola 

Vázquez também deixa claro que os aumentos absolutos dos preços não fazem diferença, 

e sim os preços relativos. Só que as distorções dos preços relativos deixam de comportar-

se como um sinal falso, que “engana” os empresários, para refletir as suas posições no 

conflito distributivo. Presente nesta concepção está a própria noção de “elite gananciosa”, 

fruto da história. É a própria falta de concorrencialismo que é denunciada pela disfunção 

da moeda e, por isso, não é pela moeda que se inicia o processo de sua construção, ela é 

seu resultado. Como leremos abaixo, não se descarta o papel da moeda enquanto sinal do 

bom funcionamento do mercado, só que leva em conta os fatores exógenos que distorcem 

esta sua capacidade. 

 É por isso que, ao apoiar e analisar a Revolução Cubana de 1959, o autor descreve 

a capacidade de um governo revolucionário realizar a reforma agrária como um grande 

fator positivo, já que “o setor agrícola, pela sua própria natureza, é o mais atrasado, não 

só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social e político”.645 Poderia 

se dizer que Noyola Vazquez erigira suas teorias a partir de uma radicalização que o 

levara a apoiar uma revolução e, assim, desviara-se das propostas cepalinas. Porém, a sua 

trágica morte em 1962 bloqueara qualquer forma de analisar uma “evolução” em seu 

pensamento. Contudo, quando estudamos as concepções de seu colega cepalino, o chileno 

Osvaldo Sunkel, notamos que a relação entre inflação, estrutura e instituições é 

exatamente aquilo que os permite estabelecer uma relação não-eurocêntrica com a 

construção da sociedade comercial. 

                                                           

644 Ibid. p. 175. 

645 NOYOLA VAZQUEZ, Juan. “Curso Intensivo de Capacitacion” In:  _______. La economía cubana 

en los primeros años de la revolución y otros ensayos. México: Siglo XXI. p. 74. 



 

 

293 

 

Sunkel, em seu artigo de 1958, La inflación chilena: un enfoque heterodoxo, parte 

de critérios muito parecidos com os de Vazquez, diferenciando os aspectos conjunturais, 

estruturais e os mecanismos de propagação da inflação. O que nos interessa destacar nesse 

importante artigo dentro da bibliografia cepalina é que o economista chileno não deixa de 

evidenciar diversas das teses esposadas pelos “novos liberais”. O exemplo mais 

importante é que não só menciona como destaca a importância dos preços como sinais de 

alocação de recursos. Além de estabelecer a distorção dos estímulos empresariais com a 

redução real da acumulação de capital e a produtividade do investimento, Sunkel ataca os 

controles de preços como um dos responsáveis pela distorção. Nem precisamos lembrar 

a importância que o fim do controle de preços teve nas políticas econômicas de Ludwig 

Erhard, o ordoliberal que foi ministro das finanças na Alemanha no pós-guerra. 

Com isso, Sunkel aprofunda o modelo proposto por Vazquez ao aceitar de forma 

explícita as propostas novo liberais em relação à moeda e conecta essa distorção com os 

mecanismos de propagação exógenos no modelo. Como coloca logo no começo de seu 

artigo: “os mecanismos de propagação não constituem causas de inflação, mas podem 

mantê-la viva e até mesmo contribuir para seu caráter cumulativo”.646 

Ao estabelecer essa relação exógena, a concepção da moeda dentro da 

governamentalidade macroeconômica como sinalizadora do funcionamento ideal da 

concorrência não se perde, contudo devem ser levadas em conta as especificidades de 

países onde a concorrência pouco existe, graças a mecanismos estranhos aos pensadores 

europeus. Sunkel critica os monopólios, como seus coetâneos europeus, e ainda 

estabelece que “o subdesenvolvimento tende a gerar condições monopolistas no comércio 

exterior — tanto na exportação quanto na importação — e na indústria doméstica”.647 

Como Prebisch, é cético com as fórmulas desenvolvimentistas de construção de um novo 

homem a partir de uma elite empresarial graças ao sistema mundial de centro-periferia, 

que não permite a absorção da mão de obra em atividades mais produtivas nas cidades.  

A ideia de inflação estrutural e seus mecanismos de propagação aprofundam a 

crítica dessa ocupação do Estado a partir das taxações e dos conflitos distributivos. Isso 

significa que colocar uma elite empresarial no poder, sem levar em conta o enfrentamento 

das relações que moldam o sistema mundial, só estabelece um instrumento de captura da 

renda dos setores atrasados para os setores mais avançados. O sistema de taxação que os 
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governos dos países subdesenvolvidos estabelecem como formas de modernizar a 

estrutura produtiva acaba como redistribuição de renda para esses setores “modernos”. O 

etapismo metodológico de Rustow é confrontado com a verdadeira realidade histórica da 

nação a se “modernizar”. A afirmação de Sunkel de que a inflação não ocorre em um 

vácuo, mas como parte de uma evolução social, histórica, política e institucional de um 

país,648 não pode ser tomada como uma crítica apenas aos modelos neoclássicos, mas 

também das teses desenvolvimentistas que recorrem a modelos ideais de 

desenvolvimento. 

As deficiências dos povos latino-americanos, explícitas ou implícitas, nos 

modelos de desenvolvimento vindos dos países centrais é transposta para a maneira como 

o Estado foi erigido historicamente dentro do sistema centro-periferia — já dá para 

imaginar como isso será importante no pensamento econômico brasileiro, que se inseria 

dentro de um discurso onde o iberismo do Estado era parte essencial do próprio discurso 

econômico. 

 Deve-se observar que essas ideias cepalinas mais aproximam do que afastam o 

estruturalismo latino-americano do núcleo das ideias novo-liberais. Se o Estado é 

planejador no primeiro, não é mais pelo diferente momento histórico, no etapismo 

imbuído nas teorias de modernização, é pelas diferentes posições que os países ocupam 

na cadeia global de comércio e as consequências disso para as tarefas que o Estado deve 

propor-se em seu papel de criador da concorrência. Nem a quebra dos monopólios, nem 

a moeda deixam de ter papel fundamental, só que não são suficientes em um sistema em 

que setores são empoderados a partir de suas relações com o centro. Sem a quebra desta 

relação, os diversos planos de elevação da produtividade do país acabam por serem 

capturados por uma elite que se utiliza desses próprios planos como forma de se 

enriquecer.  

É assim que o efeito-demonstração e o consumo suntuário são transferidos do 

preconceito em relação ao pobre gastador para a elite irresponsável, sem a necessidade 

de se estabelecer uma espécie de primado cultural ou racial. Não é o latino-americano em 

si que, quando ascende ao poder, corrompe o Estado. São as relações imbuídas no sistema 

de centro-periferia que transformam as elites dirigentes dessas nações. Escapa-se de 
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preconceitos como o de Dean Acheson quando disse que o comunismo não era um perigo 

na América Latina, pois os latinos não tinham condições de organizar-se.649 

O maior exemplo desta ideia é o sociólogo chileno Medina Echavarría, 

provavelmente o não-economista mais influente na primeira fase da CEPAL. A primeira 

coisa que nos chamou atenção neste autor são suas referências a Gilberto Freyre, mesmo 

que explicite o seu foco nas regiões de colonização espanhola. O recurso ao escritor 

brasileiro se dá porque acredita que não existem estudos análogos na América espanhola. 

E, para atingir as bases sociológicas que legitimam a tese desenvolvimentista, as ideias 

de Freyre lhes pareciam essenciais. 

Isso porque Echavarría torna explícita as bases históricas dos autores cepalinos 

estudados acima, enquanto descarta as versões idealistas dos desenvolvimentistas 

europeus. Com isso, inicia um dos textos seminais da fase inicial da CEPAL, 

Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico, criticando a tese do 

dualismo estrutural como ponto primeiro dos diagnósticos sobre os países atrasados.650 

Não é que este dualismo não seja algo importante nas análises, só que enquanto os 

estrangeiros se importam com as diferenças entre os setores (atrasado e moderno), o 

escritor chileno aponta para a sua continuidade, para a relação intrínseca que existe entre 

eles. Implícita nesta crítica está a ideia de que, sem tomar a maneira como os próprios 

setores modernos interagem com os setores atrasados, erige-se um pensamento sobre 

bases falsas. Mais ainda, pode-se ampliar essa ideia entre os “setores” modernos e 

atrasados em todo o sistema comercial global. 

É dessa interação que Echavarría vai se aproveitar das ideias de Freyre, pois o seu 

estudo vai enfocar a história das haciendas da América Espanhola e como toda uma 

tradição ibérica implica na necessidade de políticas econômicas desenvolvimentistas para 

se romper elementos que nasceram do próprio sistema centro-periferia. 

Echavarría escreve seu texto com uma pergunta essencial como centro de sua 

preocupação: “Qual grupos de homens olharemos, na atual América Latina, para conduzir 

nosso continente com sucesso através das mudanças pelas quais ele é agora atacado? Que 

classes podemos depender?”651 Ao enfocar a hacienda, o pensador passa a conectar essa 
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elite a uma série de especificidades:                                                                                         “(a) 

a hacienda era um centro de poder político e militar, bem como de poder econômico; (b) 

formou o núcleo de um sistema patriarcal difundido; (c) era o epítome da autoridade; (d) 

deu origem a um tipo humano particular ou ‘caráter’”.652 

Esse exemplo particular de tipo humano é derivado diretamente das análises de 

Freyre. Assim, o sistema patriarcal da hacienda fez emergir as interações afetivas como 

base do mundo social latino. A sociedade baseia-se nas relações de amizade e 

paternalismo, que penetraram todas relações de comando. Echavarría liga essa tese 

diretamente com os modelos de crescimento, ao explicar que esses tipos de relações não 

são uma exclusividade latino-americana, no entanto, nos países europeus e nos Estados 

Unidos “a transição foi lenta e atenuada, entre outras coisas, pela interposição gradual do 

mecanismo das burocracias governamentais, que acostumou o povo pouco a pouco à 

existência de regulação impessoal e objetiva”.653 

Dessa forma, a pergunta sobre qual a liderança irá guiar os países latinos se torna 

ainda mais importante com a rapidez desse processo. Não tendo o privilégio de uma 

transição lenta e atenuada e, levando em conta a herança patriarcal das haciendas, é o 

Estado e os grupos que o dominam que devem dar o exemplo para a população. Se não, 

“massa maquiavélica dos grandes líderes modernos suga, igualmente e inevitavelmente, 

a fibra moral de todos os cidadãos individuais”.654 O desenvolvimentismo, para o 

pensador chileno, não se encerra nas fórmulas econômicas, e sim é, principalmente, uma 

prise de conscience, termo que extrai de Marchal. 

 Que referencie Weber diversas vezes em seu texto não é nenhuma surpresa. Como 

já vimos, a interpretação que fazem do espírito capitalista na obra do alemão torna-se uma 

constante em todo o corpus concorrencialista: keynesiano, “novo liberal” ou 

desenvolvimentista. A diferença aqui é sua explicitação e a relação direta dessa 

“conscientização” com uma elite dirigente. 

O fato de Echavarría explicar que buscou suas fontes em Freyre pela falta de 

estudos desse tipo na América Latina não é apenas uma anedota interessante. É um sinal 

de como o discurso econômico brasileiro se construiu de forma diferente. Se há diversas 

comparações entre Celso Furtado e Medina Echavarría na historiografia da CEPAL, o 

primeiro não “importa” esses métodos ou ideias a partir da CEPAL, ele mesmo se 
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encontra na tradição que permitiu a autores como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda e outros estabelecerem essas relações entre colonização e falta da sociedade 

concorrencial. É por isso que a ideia de iberismo não arrefece, e sim se fortalece com as 

clivagens que o desenvolvimentismo estabelece. E é por isso que começaremos a estudar 

o desenvolvimentismo nacional com um “novo liberal”, Roberto Campos, e não com sua 

maior estrela, Celso Furtado. Esta sequência nos permitirá perceber como navegam em 

uma mesma gramática, mesmo que com teses adversárias. 

 

4.3 Roberto Campos e o viés hedonista  

 

Ricardo Bielschowsky divide o pensamento desenvolvimentista nacional em duas 

correntes: a nacionalista e a não-nacionalista.655 Pensamos que a forma mais produtiva de 

definir a divisão que se dá no pensamento tupiniquim pode ser entendida por essa relação 

externa, mas em que ela é qualificada pela localização do iberismo nacional, que 

interrompe a criação da verdadeira sociedade comercial ou concorrencial (refigurada a 

partir da nova governamentalidade). Isso quer dizer que, enquanto os “nacionalistas” 

entendem que o iberismo das classes nacionais exploradas é reforçado pelas estruturas 

globais de dominação, os não-nacionalistas vão encontrar a raiz ibérica na própria 

resistência aos primados universais da boa ciência econômica. A divisão não se dá entre 

a relação externa per se, e sim nas maneiras como que ela se relaciona com a história 

ibérica do Brasil. 

O próprio Roberto Campos, maior representante da chamada corrente não-

nacionalista, reagiu à classificação de Bielschowsky, dizendo que sua fórmula era “o 

nacionalismo de fins, o internacionalismo de meios e o supranacionalismo de 

mercado”.656 Nossa maneira de encarar a divisão tem a vantagem de não precisar apelar 

para afinidades político-ideológicas quando da união entre desenvolvimentistas não-

nacionalistas e liberais mais empedernidos como a relação entre Roberto Campos, 

Eugênio Gudin, Octávio Bulhões e Mário Henrique Simonsen; e nem de acentuar 

diferenças na maneira como encaram a história nacional para ressaltar suas 

dessemelhanças. Estabelecendo uma diferença menos drástica entre todos eles, podemos 
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entender como o desenvolvimentismo não-nacionalista se enquadra dentro do quadro de 

um “novo liberalismo” pensado na especificidade brasileira. 

Já estudamos como o mais radical dos “novos liberais” brasileiros, Eugênio 

Gudin, abria espaço para que o Estado tivesse uma presença maior do que aquela 

defendida pelos seus parceiros internacionais. A característica própria de nosso país 

definia o seu liberalismo. Se dá o mesmo quando observamos um debate entre seu 

parceiro de ideias, Octávio Bulhões, com Celso Furtado. Ele é interessante para 

entendermos como a aptidão do brasileiro para a concorrência era o núcleo da 

preocupação entre os economistas nos anos 1950 e 1960.  

Em quatros artigos (dois de cada), publicados no ano de 1953, os dois autores 

discutem a psique do empresariado nacional como centro de suas teses econômicas. 

Inicia-se com Bulhões criticando a inadequação da teoria cepalina para o Brasil porque                             

“os autores da teoria da programação partem da hipótese da inexistência desse espírito de 

empreendimento, ou ―parte-se do pressuposto de uma economia com tendência à 

estagnação”.657 O que chama a atenção no escrito do liberal é que ele não descarta as 

suposições cepalinas como falácias que fogem à boa ciência, entretanto destaca que, se 

as hipóteses cepalinas podem funcionar em países “atrasados”, o Brasil já ultrapassara 

este estágio. Por isso, Bulhões identifica a necessidade de avanço no Brasil no conceito 

marshalliano de economia externa em que “a dinâmica do setor empresarial tem 

condições de impulsionar o desenvolvimento, cabendo apenas uma planificação capaz de 

criar oportunidades e promover economias externas para os empresários”.658 Com isso, 

ganha atenção o modelo schumpeteriano de empreendedor, já que “existe arraigado e 

decidido ânimo de progresso por parte dos nossos produtores”.659  

Como pode-se ler, não é o planejamento que está em questão nesse debate. 

Bulhões admite que o “sistema de política de intervenção indireta do Estado assuma papel 

importante e muito complexo”.660 Se o Bulhões, que lemos no capítulo anterior, 

denunciava a falta de sociedade comercial; em disputa com os desenvolvimentistas, 

defende a capacidade nacional de avançar na produção. Não há contradição: como vimos 
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anteriormente, é a massa de trabalhadores sem técnica conectada ao Estado ibérico que 

produz a falta da sociedade comercial/concorrencial para os “novos liberais”. 

A diferença com as teses cepalinas se dá na característica do empresariado 

nacional e a reprodução do modelo macroeconômico. O subdesenvolvimento é tomado 

como uma característica especial. Não há, como muitos estudiosos dizem, um debate 

sobre a unicidade da ciência econômica. Tanto Furtado é mais próximo das teses 

mainstream, como muitos não admitem, como Bulhões e seus associados absorvem um 

papel para o Estado que ultrapassa as compreensões dos “novos liberais” estrangeiros 

pelas características especiais do Brasil, devido ao seu estágio dentro da cadeia global de 

comércio. A diferença se dá muito mais na localização dos empecilhos para a construção 

da sociedade comercial concorrencial do que em pressupostos epistemológicos 

irreconciliáveis. As duas correntes identificam a falta de concorrência como o obstáculo 

maior para o desenvolvimento, só não da mesma maneira. 

Com a ascensão do desenvolvimentismo como alternativa político-econômica, a 

tradição ibérica e a incapacidade da população em construir a sociedade concorrencial se 

dão pela acusação das elites viciadas em Estado nos desenvolvimentistas “novos liberais”. 

Desta maneira, a população é “empreendedora”, como escreve Bulhões, no entanto, é 

desviada de suas aptidões pelas “facilidades” que o Estado lhe oferece. A falta da 

concorrência passa a ser culpa do próprio Estado e sua formatação histórica no Brasil. 

Com isso, o debate desenvolvimentista não desenvolve-se entre uma corrente defensora 

do Estado mínimo contra um interventor (que levaria ao totalitarismo). É a localização 

do núcleo do vício ibérico que se torna a grande fonte de disputa entre seus participantes. 

Que o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento, depois nomeado como 

BNDES) seja um fruto do engajamento de economistas “novos liberais” é indicativo de 

que a disputa não se dava entre um Estado mínimo versus planejador. Nascido em 1952, 

o banco público tornou-se o exemplo mais nítido de nossa estratégia de desenvolvimento. 

Ele é resultado da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos composta por economistas 

como Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos. A Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos foi instituída como resultado direto do Ponto 4 do discurso de 

Truman, já que é em função dele que é promulgado o AID (Act of International 

Development) em 1950, que “viabilizou a criação de comissões econômicas bilaterais 
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para organizar projetos de ajuda econômica e prover assistência técnica aos quadros de 

Estado dos países subdesenvolvidos”.661  

O BNDE, como principal fruto da Comissão, enquadra-se na mesma linha da 

Sumoc: uma instituição criada tendo em vista o manejo dos fluxos externos (nesse caso, 

financiamentos internacionais). O que nos interessa nisso é observar que não há nenhuma 

contradição entre a criação de um banco público de financiamento e a versão novo liberal 

nacional. A emergência de mecanismos de programação e planejamento corria em 

sintonia como o entendimento de nossos “livre-mercadistas”. 

 Levando isso em conta, devemos notar que, se a criação de um banco nacional de 

desenvolvimento é fruto da governamentalidade concorrencial desenvolvimentista 

global, a participação dos “novos liberais” brasileiros em seus quadros decorre de 

componentes nacionais que viemos estudando: a percepção da falta da sociedade 

comercial/concorrencial e do Estado ibérico (mesmo quando o empreendedorismo é 

detectado, ele é visto como desviado pelos diversos obstáculos nacionais). O banco 

funciona assim como uma forma de criar uma tecnocracia isolada capaz de manejar os 

fluxos de investimento sem que sejam capturados pelos vícios nacionais. 

Como vimos anteriormente, o desenvolvimentismo de raiz cepalina incorpora o 

iberismo no modelo macroeconômico de forma a apontar as incapacidades endógenas de 

crescimento sustentado nos países subdesenvolvidos. A capacidade construída 

historicamente da elite de apropriar-se do excedente não permitiu a emergência de uma 

elite concorrencial. A falta do investimento se dá pela própria formatação das redes por 

onde a renda se constitui.  

Para os desenvolvimentistas “novos liberais”, o iberismo também é construído 

historicamente, só que como captura e distorção do modelo concorrencial. A inaptidão de 

se estabelecer a concorrência como matriz da economia brasileira parte das ideias exóticas 

que as elites ibéricas se utilizam para capturar a renda da população. Nesse sentido, o 

desenvolvimentismo cepalino não seria nada mais do que a última iteração deste iberismo, 

que se utiliza do Estado para seu próprio benefício. Roberto Campos foi o grande 

denunciador do que chamava de “ismos”: 

 

É parte da patologia cultural brasileira. Nós sofremos de uma doença que eu 

chamo de a doença dos “-ismos”. São cinco “-ismos”: o nacionalismo, o 

estruturalismo, o populismo e duas doenças graves que debilitaram, 
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desfibraram o empresariado nacional, que são o protecionismo exagerado e o 

estatismo incontrolado. E disso é que resultou a perversão da mentalidade 

empresarial brasileira.662 
 

Como observamos no trecho acima, as patologias não são inerentes à população. 

Os ismos são todos associados a alguma forma de relação com um Estado 

superdimensionado. A fonte oculta dessas patologias é o iberismo: o Estado construído 

historicamente a partir estruturas viciadas de captura de renda. Que identifique a escola 

econômica adversária (estruturalismo) como um dos “ismos” é a forma de desqualificar 

alternativas teóricas como parte do próprio vício que necessita ser combatido. 

É assim que o estruturalismo acaba por ser a versão teórica do que Campos 

entende como o grande defeito econômico da sociedade brasileira: o viés hedonista. Este 

se expressa nos modelos a partir da concentração no consumo, e não na produção. Porém, 

mesmo que muitas vezes identifique em toda população o vício ibérico, é somente quando 

ele é associado com os vícios das elites dirigentes que são produzidos obstáculos difíceis 

de se vencer. As dificuldades só tornam-se obstáculos quando associadas ao Estado 

ibérico. 

 É esta peculiaridade nacional que permite que Campos seja visto muitas vezes 

como contraditório, recusando e aceitando a ortodoxia segundo o momento. Porém, se 

entendermos a própria ideia de inadequação da sociedade brasileira em se enquadrar no 

modelo ortodoxo, na visão do economista, e a necessidade de se estabelecer mecanismos 

para ultrapassar essa barreira, nota-se que as teses de Campos estabelecem –se dentro de 

uma lógica que já nos é familiar. E é a partir dessa lógica que atacará os estruturalistas. 

Os conceitos que desenvolve em seus trabalhos nos permitem revelar melhor 

como fará isso. O economista carioca, seguindo o novo liberalismo, denuncia o laissez-

faire como uma ideia ingênua que fora ultrapassada pelo tempo. Dessa forma, cunha o 

termo capitalismo social para caracterizar o momento em que vivia nas décadas de 1950 

e 1960. Que esse termo lembre o Marktwirtschaft dos ordoliberais não é coincidência, 

Campos insiste na necessidade das intervenções do Estado para que o livre-mercado 

funcione a contento. 

Seguindo a necessidade de o Estado intervir para criar a concorrência, torna-se 

essencial a diferenciação que estabelece entre os indivíduos do que chama de países de 

desenvolvimento espontâneo e os países de desenvolvimento derivado. Afinal, é a 

                                                           

662 CAMPOS, Roberto. Roberto Campos. [Entrevista concedida ao] Programa Roda Viva. São Paulo: 

Fapesp, 4 mar. 1991.  



 

 

302 

 

presença do empreendedor schumpeteriano que fará os primeiros se destacarem. Já que 

nos países da segunda categoria: 

 

[...] não é um desenvolvimento “schumpeteriano”, que se origina do 

movimento de produção espontâneo de homens de empresa É, antes, a 

aspiração das massas, na ânsia de melhorar o padrão de consumo, que leva os 

governos a assumirem funções empreendedoras e a estimular os empresários 

particulares a embarcarem em projetos de desenvolvimento que ofereçam, pelo 

menos, uma promessa de aumentos futuros de consumo.663 
 

Como pode-se notar, o viés hedonista, que prioriza o consumo ante a produção, 

entra no modelo e requisita o estímulo do Estado, não só para estabelecer e modelar as 

regras que permitem a ascensão do livre-mercado, outrossim é visto como substituto dos 

agentes que, por si só, não conseguem fazer funcionar os mecanismos econômicos de 

forma adequada. Esse viés hedonista nada mais é do que a herança ibérica legada pelos 

nossos colonizadores. Como Campos não deixa de mencionar em toda sua produção, 

existe uma característica fundamental nas “sociedades mediterrâneas” que não 

incorporam o “espírito puritano” necessário para o funcionamento adequado do 

capitalismo.664 Espírito esse contraposto ao “homem cordial” brasileiro, demonstrando 

como o discurso da colonização como barreira para a sociedade comercial/concorrencial 

estabeleceu as relações entre o Estado e a sociedade para todos os atores envolvidos na 

discussão econômica. 

Entretanto, se a herança do “aventureirismo mercantil” já nos é prejudicial, é 

quando a sociedade brasileira incorpora outros elementos que se estabelecem no topo da 

cadeia que o concorrencialismo é interditado. É daí que Campos vai denunciar o 

“beletrismo”, da mesma forma que os pensadores do fim do século XIX e começo do XX, 

como “elementos antagonísticos do desenvolvimento”.665 Assim, podemos notar a 

diferença com as teses desenvolvimentistas do centro, que estabelecem a população como 

atrasada e deposita a esperança do desenvolvimento no possível “empreendedorismo” 

dirigente das elites. Para Campos, o viés hedonista torna-se maléfico quando combinado 

com o poder do Estado. São os elementos que compõem o Estado que transformam este 

espírito em um obstáculo. Os “ismos”, acompanhados do beletrismo, são doenças 

possíveis pela figura do Estado. Por isso, mesmo que Campos sempre lembre a falta do 
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espírito puritano de nossa população, o verdadeiro obstáculo não estará nela, mas como 

a falta desse espírito influencia nas políticas estatais e nos grupos que as controlam. 

É por isso que Madi, ao estudar a obra de Campos, o posiciona dentro de uma 

constante mudança entre elementos pré-keynesianos e keynesianos.666 Esta mescla é 

resultado de uma percepção em que mesmo que a ênfase na falta de poupança seja muito 

forte nos textos sobre países subdesenvolvidos, é a falta do empreendedor que estabelece 

a falha do modelo econômico. Por isso que Campos adverte que se “o ‘viés hedonista’ 

tem sua influência na propensão para o trabalho, não há nesse quesito “nada de 

incompatível com o desenvolvimento”.667 É o viés hedonista expresso no beletrismo que 

se torna um obstáculo mais poderoso, porque é ele que que estabelece a “alergia à 

experimentação técnica”. Não é a falta de capacidade de trabalho que o iberismo nos 

legou de pior, é a incapacidade de empreender derivada das classes associadas ao Estado 

ibérico. 

Se a falta de poupança é derivada da própria capacidade de inovar, ao não permitir 

um aumento da renda que eleve a poupança interna, este defeito seria corrigível pela 

capacidade de trabalho que o brasileiro possui. O que ele necessita é de educação para 

aplicar toda esta força de trabalho em técnicas produtivas que resultem em um aumento 

de sua renda e, consequentemente, de sua poupança. Porém, sem as mudanças 

institucionais necessárias, que não são produzidas pela nossa elite não empreendedora, a 

estagnação se torna óbvia. O empreendedorismo que Bulhões identifica no empresariado 

brasileiro em discussão com Furtado não é rejeitado pelo viés hedonista concebido por 

Campos, ele só não consegue expressar-se porque as instituições irradiadas pelo Estado 

ibérico o distorce e o captura.   

Esta sua ideia fica bastante evidente em um artigo de 1952, em que rearticula a 

ideia do espírito puritano. Intitulado Uma interpretação institucional das leis medievais 

de usura, o texto engaja-se diretamente com aquilo que ele chama de “problema Weber”: 

a relação entre a ética medieval e o crescimento econômico.668 Esse texto, que pouco 

pareceria conectado às suas reflexões sobre a economia brasileira, revela como Campos 

incorpora a ideia do viés hedonista dentro da necessidade de mudanças institucionais 
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como o ponto central. Isso decorre de sua objeção a Weber de que o espírito protestante 

foi o motor do crescimento econômico capitalismo. Baseando-se em diversos autores 

consagrados (Sombart, principalmente), o economista brasileiro desfia uma série de 

argumentos para explicar que o catolicismo não criara barreiras para o empreendedorismo 

capitalista, mas sim fora um reflexo das forças econômicas do momento. Quando diversos 

instrumentos econômicos se desenvolveram, as várias correntes cristãs modificaram-se 

para adaptar-se. Não seria uma nova ética religiosa que teria derrubado os obstáculos para 

o capitalismo florescer, foi a emergência do comércio e suas necessidades que 

transformaram a religião. Isso não significa que Campos não guarde nenhum papel de 

relevância para o protestantismo; pelo contrário, foi este último que permitiu que 

mudanças institucionais revolucionárias e necessárias para o desenvolvimento do 

capitalismo decolasse. 

O que podemos retirar desse raciocínio é a conexão entre o espírito e a mudança 

institucional. Campos é um pensador que dá toda a relevância a esta última. São as 

barreiras institucionais que não permitem a conexão entre o espírito do tempo e as 

mudanças econômicas. Por isso, o espírito hedonista brasileiro é conectado diretamente 

com a dominação do Estado e as ideias “istas” dos personagens que o controlam. Se, 

como vimos dizer acima, o viés hedonista nada tem de incompatível com o 

desenvolvimento, quando ele penetra o Estado, ele se transforma em um empecilho 

fundamental.  

Muitos estudiosos estabelecem um corte entre um Roberto Campos 

desenvolvimentista e outro liberal. Não há como negar que, já na segunda metade da 

década de 1960, o economista cada vez mais externava seu descontentamento com o 

planejamento. Entretanto, não acreditamos que exista um corte teórico também em suas 

análises, e sim uma reação ao momento político vivido. Por isso, apesar da confidência a 

Delfim Netto, que ouvira de Campos: “Delfim, perdi muito tempo com os economistas. 

Eu deveria ter aproveitado todo ele apenas estudando o Hayek!”669 E seu encontro com o 

economista austríaco Hayek em 1978 possa tê-lo encantado, nos parece bastante claro, a 

partir de suas inúmeras declarações e escritos no período pré-golpe de 64 e em suas 

racionalizações posteriores, que o governo janguista exacerbou a sua desconfiança de que 

o governo poderia estabelecer um corpo neutro e racional sem cair em “ismos”. Porém, 
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esta ideia já encontrava-se muito anteriormente em seus textos “desenvolvimentistas”; só 

foram exacerbadas pela sua oposição ao governo do momento. 

Já estudamos como a neutralidade do Estado foi um elemento essencial nas obras 

“desenvolvimentistas” de Campos, já que ele é o grande ponto de distorção do impulso 

empreendedor. Tendo o diagnóstico da falta da sociedade concorrencial, as intervenções 

governamentais deveriam ser pontuais e estimuladoras da criação de um mercado cada 

vez mais eficiente. Porém, se essa disposição deveria ser entendida como uma correção 

do viés hedonista, o Governo Jango apresentou o paradoxo implícito dessa concepção: o 

Estado precisa substituir a falta de empreendedorismo, só que, para fazer isso, necessita 

do próprio material humano que pretende transformar. A sua guinada liberal tem mais a 

ver com uma descrença cada vez maior com a incapacidade de se encontrar um corpo 

neutro dentro da população hedonista para o planejamento do que com o planejamento 

em si.  A questão central se concentra em como trazer para o Estado técnicos que o tem 

como grande manancial de vantagens. De novo, não é a população em si, mas a relação 

histórica estabelecida entre sociedade e Estado que está em jogo. 

Por isso, não se pode entender a sua “guinada ao liberalismo” como uma pós-

racionalização do golpe militar. Pelo contrário, como descreve diversas vezes, via o 

governo militar como uma implementação da racionalidade necessária para as reformas 

econômicas, já que as forças armadas eram “mais bem equipadas que os primitivos 

agrupamentos políticos”.670 Nesse sentido, um governo antidemocrático é a mais pura 

expressão do sentido “novo liberal” conjugado com a necessidade da criação da sociedade 

concorrencial. Assim, apesar de justificar o golpe militar pela “ameaça totalitária de 

esquerda”, diversos trechos de suas análises sobre o governo de Jango denotam a conexão 

direta que faz de um governo democrático em uma sociedade hedonista com as más 

políticas econômicas. 

Para Campos, o governo Jango demonstrava como a própria utilização de teorias 

estruturalistas era fator para ocultar uma incapacidade de se lidar com as demandas da 

sociedade. Ele descreve aquele governo notando que “embarcaria numa orgia 

inflacionária, que procuraria justificar alegando a obsolescência das estruturas, somente 

retificável por reformas violentas, com a tonalidade esquerdista”.671 Em seu estudo sobre 

os teóricos da modernização, Nils Gilman descreve como o totalitarismo não era uma 

consequência necessária, mas convivia muito bem nos textos de diversos de seus 
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intelectuais como passo importante para se atingir a neutralidade iluminista capaz de 

isolar os elementos atrasados que barravam a modernização.672 Este é quadro no qual 

Campos se movimenta.  

Ora, a obsolescência das estruturas foi alegada pelo próprio Campos em escritos 

anteriores. Por isso que não é tanto a teoria em si que procurava denunciar, mas como o 

viés hedonista se estabelece sobre diagnósticos que lhe permitem evitar escolhas difíceis 

que o fazem embarcar em uma “orgia inflacionária”. Em uma conferência de 1955 para 

empresários, inicia sua fala com uma anedota sobre a criação da cadeira de ciências 

econômicas por Dom João em 1808 e como o decreto estabelecia o Visconde de Cairu 

como seu ocupante. Ao mesmo tempo que permitia que ele arrecadasse os proventos de 

seus outros trabalhos governamentais como deputado e secretário da Mesa de Inspeção 

de Agricultura e Comércio da Bahia. A anedota servia para mostrar como Dom João 

“dava uma barretada à ciência econômica e, incidentalmente, consagrava o princípio de 

acumulação de cargos”.673 A anedota inocente é, na verdade, um exemplo de como via a 

ciência econômica brasileira pela ótica do viés hedonista. Os economistas que teorizavam 

a favor das inconsequências governamentais não eram apenas apologistas do hedonismo, 

estavam eles mesmos entrelaçados em sua herança. Quem lê sua volumosa autobiografia 

Lanterna na Popa, observa como sua experiência na burocracia estatal lhe trouxera esta 

noção de que as ideias heterodoxas nada mais serviam do que aparelhar o Estado. Seja 

nas distorções que uma de suas criações sofreu, o BNDE ou na defesa de políticas 

inflacionárias inconsequentes.674 

É comentando estes fatos que Campos lembra de sua conferência Três Falácias 

do Momento Brasileiro (1955), ressaltando que, após 40 anos de sua publicação, nada 

tinha a retificar. Nele, Campos associa diretamente a cultura às falácias que compõem as 

teses de seus adversários na disputa sobre os melhores caminhos para o desenvolvimento 

nacional. Seguindo a anedota sobre Cairu, Campos descreve as atitudes que travam um 

debate verdadeiro sobre os problemas do Brasil. O “nacionalismo temperamental”, o 

“socialismo munificiente” e o “mimetismo hedonista” mostram que desde muito cedo, 

Campos combatia os “ismos” e os associava diretamente com a cultura nacional. Pelo 

próprio conteúdo da palestra, em que descreve esses defeitos, podemos inferir que 

Campos não associa o planejamento com as distorções do mercado. Pelo contrário, se 
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esforça em demonstrar os benefícios que o BNDE traz ao estabelecer um planejamento 

racional. É o planejamento não como elemento neutro que está criticando, mas como 

ferramenta da herança ibérica que impregna a cultura brasileira e impede o crescimento 

do país quando invade o seu próprio planejamento. O que deveria ser a ferramenta de 

combate a essa cultura é capturado por ela pelo papel deletério histórico do Estado. A 

ciência econômica como obstáculo, não como ferramenta de desenvolvimento. 

Lembrando como incorpora as teses weberianas e o desenho que tem do Estado 

como possível lócus da racionalidade tecnocrática, notamos que a ciência econômica se 

torna a mediadora entre o espírito nacional e as mudanças institucionais necessárias. Se 

o protestantismo funcionou como o aríete para a incorporação do espírito transformado 

nas instituições, as ideias econômicas, a partir de sua neutralidade, deveriam funcionar 

como resolvedoras do paradoxo do Estado que modifica a cultura ao mesmo tempo em 

que recruta seus agentes nela. O seu desafio aos adversários é que se lancem para fora das 

tradições culturais nacionais ao idealizarem suas teses. O exemplo mais interessante disso 

é a sua denúncia ao nacionalismo a partir do engano das riquezas naturais brasileiras como 

essência econômica da nação. 

 Se já vimos um liberal como Gudin deslocar a vocação agrária a partir da 

macroeconomia, não mais a associando a um princípio ontológico, e sim aos próprios 

mecanismos endógenos macroeconômicos, Campos ultrapassa ainda mais essa ideia ao 

estabelecer um nexo entre nacionalismo que permeia as teses de seus adversários e a visão 

romântica da natureza nacional. A macroeconomia, como nova forma de enxergar a 

população dentro dos agregados, não só desbanca as riquezas naturais como base fixa do 

discurso liberal, como essa base passa a ser acusada como ingênua e contrária ao 

progresso nacional.  É dessa ingenuidade que o discurso isebiano se alimenta, segundo 

Campos. O ISEB, como “fábrica de ideologias”,675 alimenta um nacionalismo repelente 

ao investimento estrangeiro e, principalmente, à exploração de nossos recursos naturais 

por empresas estrangeiras. Como principal instituto a defender estatais como a Petrobrás 

e estabelecer o nacionalismo econômico como núcleo da construção de uma nação 

independente, o ISEB é visto por Campos como um reflexo das atitudes hedonistas 

herdadas do iberismo. Ao não compreenderem como o investimento estrangeiro pode não 

só transferir know-how, mas liberar a tão necessária poupança para investimentos de 
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menor maturação e riscos, os isebianos transportam a incapacidade do empreendedorismo 

para o local onde a “neutralidade” torna-se absolutamente necessária. 

Ao criticar a fixação dos isebianos e outros nacionalistas nos recursos naturais, 

Campos desvela a modificação que ia ocorrendo em uma série de aparatos de governar. 

Já estudamos rapidamente como o BNDE emerge a partir da necessidade de controle de 

fluxos externos na rede de investimentos globais voltados para o desenvolvimento, 

instituindo cada vez mais a macroeconomia como gramática da economia, mas ele tem 

outro papel que revela as transformações capilares do concorrencialismo 

desenvolvimentista: seu papel no incentivo à pesquisa. 

Se observarmos como o ensino e pesquisa se configuraram no Brasil das primeiras 

décadas do século XX, notamos como principal personagem Osvaldo Cruz e sua 

concepção sanitarista, representando o entendimento de que o tratamento da população 

se dava através de mecanismos higienistas. Nada mais exemplar do que a descrição de 

Schwartzman: “No começo do século XX a atividade científica era prioritariamente 

desenvolvida nos Institutos, principalmente aos ligados a esfera biomédica ou 

agrícola”.676 Vocação agrária pareada com o desprezo da capacidade da população em 

formar uma sociedade comercial através de intervenções médicas. Esse era o foco da 

ciência e pesquisa nacional.  

Nos anos 1920 e 1930, os institutos de pesquisa modificam seu caráter em 

consonância com a versão nacional de Roberto Simonsen. Já tocamos no ponto do 

IDORT, mas quando nos deparamos com a bibliografia sobre a história da educação no 

Brasil, o Estado Novo e seu caráter cientificista é considerado por muitos como um marco 

na profissionalização da educação e pesquisa no Brasil. A centralização que aquele 

governo promoveu em todas as áreas e a tentativa de promovê-la a partir de critérios 

científicos teria sido um grande momento de mudança: de uma educação e pesquisa 

beletristas para a ciência aplicada. Não discordamos da importância que teve este 

movimento, nem estamos equacionando os historiadores a apologistas do regime – a 

maioria aponta os erros e defeitos em uma ciência instrumental e servil ao governo – mas 

acreditamos que ao interpretarmos as instituições a partir do filtro da governamentalidade, 

elas adquirem um novo perfil.  

Isso porque podemos notar que, do mesmo modo que Simonsen, Francisco 

Campos (o grande ideólogo da educação e pesquisa do período varguista) unia o espírito 
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nacional à educação das elites. O espírito dos engenheiros, que vimos tão vivo no 

economista santista, permeava a centralização da pesquisa e do ensino no varguismo, de 

modo a criar uma vanguarda a levar a nação a se desenvolver. A elite deveria ser educada 

a liderar enquanto a população em geral receberia educação técnica. Como Francisco 

Campos explica: 

 

Durante a primeira tentativa feita no Brasil de criar uma instituição de ensino 

superior não podemos esquecer que os povos como o nosso, que ainda passam 

por um processo de crescimento e amadurecimento, não devem procurar 

organizar uma cultura avançada de forma imediata, completa e 

exclusivamente. Para que essa instituição floresça no nosso meio é 

absolutamente indispensável que dê frutos imediatos.677 

 

Nota-se na citação que a ideia de capital humano estava muito longe de ser 

formulada. Se esta noção ainda não tinha sido pensada na Europa e nos EUA, em nosso 

país, a população deveria ainda passar por um “processo de crescimento e 

amadurecimento” para transformá-la em capital, muito antes do capital humano. No 

entanto, os dispositivos do governar, com o ideal de comando e controle da população 

trabalhadora, iam em um processo de mutação: dos mecanismos policiais e higienistas 

para a educação técnica. Criar uma nação dentro do discurso econômico ia 

transformando-se de instituições de cunho racial e higienista para o foco no 

comportamento produtivo e técnico.  

Com a transformação nas práticas das indústrias e a emergência do sentido de 

agregados, que já vimos anteriormente, o nascimento do BNDE e sua relação com a 

educação deve ser emparelhado ao mesmo sentido que a criação do Instituto Brasileiro 

de Economia, pois é a “primeira vez em toda a história do Brasil, havia um esforço 

organizado no sentido de colocar a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento 

econômico, mediante o investimento de recursos substanciais”.678 Mas não é na escala 

nem no objetivo econômico que o BNDE marca a transformação no sentido da pesquisa, 

e sim na inserção dela à gramática macroeconômica. A educação e pesquisa passam a 

ser identificadas dentro do campo concorrencial, a partir do manejo dos agregados e 

não mais como intervenção nos corpos ou na criação de elites. Uma passagem de 

Roberto Campos é sintomática:  
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De um lado, o planejamento da educação não pode ser tarefa exclusiva de 

educadores e homens de letras, pois envolve a fixação de prioridades no rateio 

de recursos, a análise do mercado de trabalho e o cálculo de custo, tarefas do 

economista.679 

 

Como pode-se ler acima: a educação e pesquisa devem ser inseridas dentro do 

modelo econômico, de modo a fazê-lo funcionar em seus níveis ótimos. Não é mais a 

intervenção no indivíduo, mas a sua capacidade de gerar a concorrência dentro do modelo. 

Ele passa a ser tomado dentro do modelo agregado, não como sujeito moral. Um texto de 

Campos é um grande indicativo dessa transformação. Nele, o economista passa a tratar 

dos insumos invisíveis. Aqueles insumos que, sendo essenciais para o aumento da 

produtividade, não podem ser calculados. A educação é o maior deles.  

Seu discurso está emparelhdo como o nascimento de dispositivos macro de 

pesquisa como CNPq (1951), CAPES (1951), FAPESP (1962), FINEP (1961). Como 

Schwartzman explica: essas agências passam a contar com centenas e depois e 

finalmente milhares de funcionários, e os cientistas passaram a ter de negociar com 

economistas e administradores, a cada dois ou três anos, a renovação de suas 

dotações.680 A revisão da pertinência da pesquisa e a renovação das dotações se 

enquadrava na ideia de que ela é um investimento. CAPES, CNPq e outros institutos de 

incentivo à pesquisa relacionam-se diretamente com a ideia dos “insumos invisíveis”. 

Incentivar pesquisa é investir.  

A partir disso, podemos ter um melhor entendimento do acordo MEC-USAID 

de 1968. A relação entre a agência de desenvolvimento internacional (USAID — 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) se dá desde o 

governo Dutra e a reforma é a cristalização de uma série de tratativas e intervenções.  

Esses acordos e a “revolução” educacional não podem ser tomados como uma medida 

de cima para baixo, com o Estado imprimindo um novo tipo de educação “empresarial” 

na sociedade, mas sim como coroação das mudanças que já iam ocorrendo no próprio 

ambiente educacional. A criação de agências estatais de ensino e pesquisa solidificam 

a emergência do ensino como formador de capital em suas bases. Elas geram a 

formalização do ensino dentro da grade macro, mas não as criam. Da mesma forma que 

o IDORT surge da iniciativa privada, deve-se atentar para o fato de que o grande agente 

de recepção das reformas educacionais foi o IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos 
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Sociais), um think tank que congregava grande parte da elite econômica nos anos 1960 

sobre o qual falaremos mais adiante. Foi dentro desse instituto que se discutiu e formatou 

boa parte das políticas educacionais que se tornariam leis estatais. Souza explica o fulcro 

da proposta saída do instituto: 

 

Propunham a revogação da vitaliciedade da cátedra, a conscientização das 

despesas com educação como um investimento rentável, o combate à 

hipertrofia da escola pública (sic), participação compulsória dos educandos e 

suas famílias, além dos poderes públicos e instituições privadas, no 

financiamento do ensino particular em troca dos benefícios de diferencial de 

renda proporcionados pela escola.681 
 

Campos é um dos grandes articuladores da proposta lida acima. “Despesas com 

educação como um investimento rentável” é o seu insumo invisível. Este é o conceito de 

capital humano ainda no concorrencialismo desenvolvimentista: a formação do sujeito 

como insumo para o desenvolvimento macroeconômico, dentro de fórmula de 

crescimento. Ainda não é a racionalidade surgida no concorrencialismo neoliberal. 

Estudaremos essa modificação essencial no quinto capítulo. 

 É assim que Roberto Campos se torna o melhor exemplar em nosso estudo, não 

só pela sua centralidade e influência no pensamento novo liberal nacional ou pela sua 

transição de um desenvolvimentismo não-nacionalista para o “novo liberalismo” em 

época posterior, mas porque sua copiosa produção de artigos em revistas e jornais nos 

permite entender como esse novo liberalismo ou mesmo a transição de seu pensamento 

reproduzem as tranformações na arte de governar. É em Campos que teremos a insistência 

do ensino e pesquisa enquanto impulsionadores da produtividade nacional versus o 

intervencionismo político dos seus adversários. 

Não impressiona que o economista carioca tornou-se cada vez mais virulento em 

seus ataques a uma elite que considerava atrasada com o passar do tempo. Transformou-

se em um repositório de citações até hoje para todos aqueles que pretendem denunciar 

qualquer intervenção estatal com o caráter especificamente brasileiro. 

Esse acervo denuncia algo que sempre esteve presente em suas reflexões sobre o 

desenvolvimento nacional: o atraso é primeiramente político e é essencialmente latino-

americano. E a ciência econômica latino-americana é política e, consequentemente, 

atrasada. Campos inaugura um senso de inferioridade sem precedentes na escrita 

econômica do país. Não surpreende que a nota do autor introduzindo sua última coletânea 
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de artigos se inicie parafraseando Rui Barbosa ao dizer que “no Brasil, o senso comum é 

o menos comum dos sensos”.682 É preciso entender que isso ultrapassa seu americanismo, 

que lhe rendeu o apelido de Bob Fields, e se enquadra na própria concepção de 

planejamento que permeara as teses da segunda metade do século XX. Ao contrário do 

que defendem a maioria dos estudiosos da obra de Campos, o seu acentuado livre-

mercadismo subsequente não é derivado da absorção dos seus análogos norte-americanos 

e europeus, e sim da incapacidade de se resolver o paradoxo do Estado ibérico conseguir 

resolver as deficiências do iberismo que se encerra em toda cultura nacional. 

Não é coincidência que é publicado em 1958, o livro Os donos do poder – 

Formação do Patronato Político Brasileiro de Raymundo Faoro. Considerado um dos 

grandes clássicos de reflexão sobre o Brasil, o livro constrói a mesma operação em relação 

aos antecessores, como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, que Campos em 

relação aos economistas. Ele edifica uma cunha entre a cultura ibérica e o Estado ibérico, 

estabelece os estamentos burocráticos como o principal entrave na transformação da 

cultura nacional.  

Se Jessé Souza critica Faoro por estabelecer uma separação entre a sociedade civil 

privada como manancial das virtudes e o Estado como fontes dos vícios nacionais, nos 

parece mais correto conectá-lo aos mesmos princípios defendidos por Campos: não é o 

Estado em si a fonte do mal, é a forma como se modelou a partir do iberismo. Como ele 

diz: “uma determinada forma de organização social criou uma forma de Estado[...] uma 

forma peculiar de relação social, que se dissociou da própria sociedade como um todo e 

passou a controlar suas manifestações espontâneas”.683 

Não se pode estabelecer a partir de suas teses, uma noção de liberalismo whiggish 

de um Estado exógeno que se confronta com as demandas da sociedade. Pelo contrário, 

essa exogeneidade é dada por uma “determinada forma de organização social”, específica 

à conformação histórica brasileira. A separação entre Estado e sociedade civil não é uma 

relação dada, mas a própria deformação ocorrida a partir do iberismo. Em Faoro, tem-se 

os diversos componentes encontrados nas vertentes desenvolvimentistas do período, 

representadas por Furtado e Campos. Não só a formação da fazenda como um bloqueio 

permanente à revolução burguesa de que tanto fala Furtado como a incapacidade de se 

resolver o paradoxo do Estado como planejador de Campos. Um trecho sintetiza isso: 
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O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do Estado, 

traduzido em um Estado centralizador e administrado em prol da camada 

político-social que lhe infunde vida. Imbuído de uma racionalidade pré-

moderna, o patrimonialismo é intrinsecamente personalista, tendendo a 

desprezar a distinção entre a esfera pública e privada. Em uma sociedade 

patrimonialista, em que o particularismo e o poder pessoal reinam, o 

favoritismo é o meio por excelência de ascensão social, e o sistema jurídico, 

lato sensu, englobando o direito expresso e o direito aplicado, costuma veicular 

o poder particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e da 

igualdade formal-legal. O distanciamento do Estado dos interesses da nação 

reflete o distanciamento do estamento dos interesses do restante da 

sociedade.684 

 

O trecho acima é um dos exemplos de como Faoro pode ser tomado como a 

expressão máxima do desenvolvimentismo, mesmo que não se relacione diretamente com 

as discussões econômicas. Todo esse capítulo tem procurado demonstrar como o 

desenvolvimentismo se preocupa antes de tudo com o processo de mudança institucional. 

O crescimento é função da necessidade de se estabelecer grupos no poder que rompam 

com os defeitos históricos das sociedades atrasadas. A obra de Faoro nada mais é do que 

o diagnóstico do “fracasso das revoluções, pelo aniquilamento das demandas populares, 

pelo aborto das insurreições democráticas”. 

O engano de interpretações como a de Jessé Souza é partir de uma divisão 

estanque entre o que seria um liberalismo econômico importado e um 

desenvolvimentismo estabelecido em raízes heterodoxas nacionais. Enquanto um se 

estabelece pela demonização do Estado, o outro entende a necessidade de sua intervenção. 

Não é esse o caso em Faoro. 

Por isso, quando Faoro explica que o capitalismo estatal                                

“impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, anulando a esfera das 

liberdades públicas, fundadas sobre as liberdades econômicas, de livre mercado, livre 

concorrência, livre profissão, opostas, aos monopólios e concessões reais”,685 não se deve 

tomar um Estado abstrato que, sob quaisquer condições, teria efeitos deletérios sobre o 

mercado. Pelo contrário, é ele enquanto estamento burocrático, fruto do iberismo, que 

não permite a modernização da sociedade.  

Tendo isso em vista, temos uma versão muito próxima de Campos e Furtado na 

capacidade das elites estabelecerem rearranjos que absorvam as modificações 
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econômicas sem que percam o poder. Faoro se diferencia em estabelecer uma lógica 

própria para o Estado de longa data: “De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de 

seis séculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transformações 

fundamentais, aos desafios mais profundos, `a travessia do oceano largo”.686 A novidade 

em Faoro está na sua distinção entre “capitalismo politicamente orientado” e “capitalismo 

economicamente orientado”, de onde deriva as relações econômicas do próprio estamento 

burocrático ibérico. O Brasil, formado a partir da primeira categoria, estabelece uma 

relação entre sociedade civil e Estado que só pode ser enquadrada na dicotomia mercado 

bom/Estado mau se não se notar como a alma concorrencial está no centro de todas as 

versões desenvolvimentistas, não apenas em sua vertente novo liberal. O “capitalismo 

politicamente orientado”, derivado da alma ibérica aventureira e conquistadora, que 

Faoro toma emprestado de seus antecessores, é menos uma crítica do Estado enquanto tal 

do que um diagnóstico da falta do concorrencialismo em toda a sociedade brasileira. É 

assim que, em entrevista, Faoro examina o fato de não existirem capitalistas modernos no 

Brasil por ser um grupo que se serve ou é beneficiado pelo Estado. Ali, ele não está apenas 

denunciando a incapacidade genérica do Estado em permitir um bom funcionamento da 

economia, mas os arranjos que mantém o poder político a partir de um falso discurso de 

modernidade. E, como Campos, não está atribuindo a formatação do Estado a um vício 

da alma nacional, algo que nasce com o brasileiro: é a circularidade entre um Estado 

construído historicamente e as benesses que a elite extrai dessa configuração que permite 

sua perpetuação. 

Por isso que, se as ideias de Faoro são recorrentemente utilizadas como uma forma 

de desqualificar defesas da intervenção do Estado, elas encaixam-se perfeitamente na 

crítica aos discursos modernizadores do liberalismo econômico. Em seu artigo A questão 

nacional: a modernização de 1992, Faoro distinguirá o termo modernização de 

modernidade para chegar ao fim do texto criticando as propostas de Estado mínimo. O 

interessante do texto, para nós, é que ele é uma reflexão sobre os caminhos para o 

desenvolvimento dentro dos marcos teóricos do autor. Para ele, enquanto a modernidade 

“compromete, no seu processo, toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas 

as classes, revitalizando e removendo seus papéis sociais”,687 a modernização “chega à 

sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia os setores 
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dominantes”.688 O Brasil viveu então de modernizações, sendo a executada por Pombal, 

o modelo que seria seguido diversas vezes. 

O que Faoro deixa claro nesse texto é que as ilusões do encurtamento do progresso 

a partir da “cópia” de experiências bem-sucedidas são exemplos de modernização que, 

quando surgidas das próprias elites estamentais, não possuem qualquer validade para 

instalar um processo de modernidade real, que modifique os papéis sociais. Se não chama 

o desenvolvimentismo pelo nome, ele é um dos alvos atingidos, já que a própria base 

dessa corrente se dá pelo encurtamento do caminho traçado (pelo menos, o de matriz 

europeia e norte-americana). O desenvolvimento é analisado por ele pela “pista de sua lei 

natural”, que seguiu o caminho da própria cidadania nos países tomados como exemplo. 

Estabelecer vias prussianas de desenvolvimento é cair em atalhos que “estão cheios de 

atoleiros de autocracias”.689 

Faoro apresenta uma análise dentro do discurso macroeconômico que ultrapassa 

os sentidos usuais do desenvolvimentismo. Não só busca os motivos para incapacidade 

endógena dos agregados funcionarem para o crescimento nacional como, ao obscurecer 

os limites entre sociedade civil e Estado, marcos do liberalismo whiggish, não recorre às 

explicações exteriores, tão comuns no desenvolvimentismo. Ao mesmo tempo que aponta 

as falhas da implementação do concorrencialismo a partir do Estado ibérico, abre espaço 

para uma democratização do rompimento do Estado patrimonial. Isso porque os discursos 

de modernização desenvolvimentistas são enquadrados por ele na própria capacidade das 

elites manterem seu poder. Se Campos denuncia o desenvolvimentismo cepalino e 

nacionalismo isebiano como discursos mediadores que autorizam o viés hedonista 

nacional e não permitem a modernização econômica nacional, Faoro amplia o espectro e 

enquadra o próprio discurso liberal de Campos como a falsa modernização pelo alto.  

Ao combinar a desconfiança do Estado provinda do desenvolvimentismo não-

nacionalista com a acusação dos desenvolvimentistas cepalinos de que a modernização é 

bloqueada pelo domínio da elite, Faoro anexa a criação do desenvolvimento não mais 

com um grupo tecnocrático capaz de alterar os rumos do país, mas pela própria criação 

de uma sociedade civil independente. Já indica nessas avaliações que não é a retirada do 

Estado que fará surgir essa sociedade civil, nem é a atuação de tecnocratas do livre-

mercado, mas o surgimento de uma modernidade que não “(...) compromete, no seu 
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processo, toda a sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, 

revitalizando e removendo seus papéis sociais”.690 

Entender Raymundo Faoro dentro do pensamento macroeconômico e suas 

propostas para o desenvolvimento dentro da abertura democrática serve como vaticínio 

para as teses que enquadram o papel dos economistas dentro de um novo papel 

institucional, representadas por Maria Rita Loureiro e Loudes Sola.691 Se o “economista-

rei” se torna cada vez mais importante a partir da segunda metade do século XX, é pela 

sua capacidade de desenvolver fórmulas que manipulem os elementos agregados pela 

qual o governo da população passa a ser dado, porém não se pode confundir esta elevação 

do papel do economista como simples fonte legitimadora do poder. As versões 

tecnocráticas que emergem a partir da governamentalidade macroeconômica se dão pela 

necessidade de se construir o mercado a todo momento a partir da ativação do espírito 

concorrencial. É por isso que todas as vertentes que partem desse novo discurso têm o 

economista como centro, não importando que seus diagnósticos divirjam.  

Notamos isso mais claramente com Faoro, porém tanto a denúncia de Campos aos 

nacionalistas habilitadores do hedonismo como a de Furtado contra a capacidade das 

elites rearranjarem seu discurso para manter sua dominação contém um elemento que 

escapa à visão do economista-rei. Dessa forma, não é o insulamento burocrático que 

caracteriza o economista da segunda metade do século XX. É a absorção do pobre dentro 

do modelo macroeconômico que permite a ampliação do diagnóstico do economista.  

O texto de Raymundo Faoro não é posicionado dentro da bibliografia econômica 

pelo não uso de conceitos da ciência, porém corre em paralelo à toda a bibliografia da 

época. Antes do chamado “imperialismo da ciência econômica” - a ideia de que os 

conceitos da ciência econômica podem ser aplicados a qualquer situação (estudaremos no 

próximo capítulo) - o desenvolvimentismo já absorve todas as variáveis nacionais como 

endógenas aos modelos de crescimento. A emergência do “capital humano” nos modelos 

de crescimento é um indicativo disso. Tratar da evolução histórica, cultural e social do 

país é necessariamente abordar os impeditivos para o seu crescimento e vice-versa. O 

economista não está atrás de uma verdade universal acessível através do técnico que o 

permite se isolar das críticas. Pelo contrário, ele empenha-se em todo o debate sobre o 

sentido da nação de forma explícita. A própria imagem legada por pensadores como Celso 
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Furtado e Roberto Campos é de sujeitos não só engajados em todas as disputas sobre os 

rumos do país, como com papéis que abriam a gama de críticas que podiam receber. Não 

foram os arranjos institucionais que permitiram isso, mas o fato de tomarem os arranjos 

institucionais como o primeiro passo para a transformação econômica do país. Sem um 

novo sujeito no modelo econômico, que permitirá o “imperialismo da ciência 

econômica”, as questões históricas, sociais e culturais que são incorporadas no discurso 

desenvolvimentista do período para dar conta do subdesenvolvimento, convidam os 

economistas a embates que fogem de sua seara. Ao invés de insulamento, o que temos é 

a politicização e “abertura” do economista nesse momento.  

 

 

 

4.4 Celso Furtado e o espírito concorrencial 

 

Uma das maiores motivações dessa pesquisa foi a constatação de como o 

economista Celso Furtado se tornou nome central no pensamento econômico brasileiro. 

Mesmo após a ascensão da ortodoxia neoliberal como matriz principal de explicação na 

ciência econômica brasileira, sua obra continua a ser referenciada, seja para criticá-la ou 

exaltá-la. Nos dois tomos de Conversas com Economistas de Ciro Biderman, José Marcio 

Rego e Luis Felipe Cozac, à pergunta de qual foi o maior nome do pensamento econômico 

brasileiro, recorrentemente é citado o nome do desenvolvimentista paraibano. O que 

chama a atenção desta escolha é a maneira como seus textos foram construídos de forma 

bastante heterodoxa, comparado com os considerados grandes economistas de outros 

países. Ao recorrer às análises históricas e sociológicas para construir sua ideia de 

economia, Furtado se tornou uma referência não só da economia, mas de todas as ciências 

humanas. Dificilmente encontramos um nome ligado à ciência econômica que tenha tido 

esta influência abrangente em outros países ou que, com esta abrangência, se torne uma 

referência tão grande na ciência econômica mainstream. 

Assim, entender porque um trabalho essencialmente histórico se tornou a peça 

central da nossa linguagem econômica foi uma das chaves para entendermos a construção 

da governamentalidade em nosso país. Ainda mais que não se trata de destacar a 

especificidade de um gênio, e sim compreender como foi possível a sua recepção. Se 

tomarmos os grandes economistas que já figuraram em nossas páginas, boa parte deles 

utilizou-se da construção histórica para suas análises. Adam Smith é um caso célebre, 
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mas também Keynes e sua busca pelos heréticos. Notamos que as teses de Friedman se 

popularizaram a partir de uma nova tese sobre a Grande Depressão e nem é preciso 

mencionar a Escola Histórica Alemã. Porém, todos esses trabalhos, levando em conta as 

épocas e o status da separação das ciências, ficaram circundados como obras econômicas 

que se utilizaram da história ou perderam relevância no debate econômico. Não é esse o 

caso de Celso Furtado. Seu livro de 1958, Formação Econômica do Brasil, é considerado, 

junto com alguns outros poucos, não só como uma das obras referenciais para a 

compreensão do Brasil como um todo, mas como uma das obras formadoras do que é o 

país no próprio pensamento nacional. Não se pode dizer isso de Smith ou Keynes para o 

Reino Unido ou Friedman para os Estados Unidos. 

Seguindo este raciocínio, Roberto Pereira Silva aponta um fator interessante dos 

primeiros textos de Furtado e que continua, de forma mais atenuada, nas obras 

posteriores: a utilização do termo economia colonial por Furtado, ao invés de periferia, 

que seguiria a terminologia cepalina. Isso denuncia a maneira como Furtado incorpora a 

economia como sentido explicativo de questionamentos anteriores nacionais. Dessa 

forma, Furtado é o contrário de Rostow, pois, se este se utiliza de um etapismo 

metodológico pouco realista para entender como se dá o crescimento econômico, Furtado 

irá buscar na história a própria construção econômica da nação a partir de seu desenrolar. 

Incorpora assim, diversos elementos aventados pelos pensadores das décadas anteriores 

sobre o sentido da nação e o papel do Estado nessa construção. Com isso, procura 

relacionar as teses cepalinas de centro-periferia com a construção do mercado interno e 

seu papel na formação de uma ideia de Brasil.  

Com isso, não é só o desenvolvimento econômico que está em jogo, mas uma 

forma de se construir a nação que reflete o debate sobre a tradição ibérica e o discurso 

modernizante do planejamento econômico. Destacamos um trecho que sintetiza essa 

noção: 

Assim, o processo de industrialização iria ―transformar o país em um só 

mercado, integrando as diversas regiões agrícolas anteriormente voltadas para 

o exterior. Dessa forma, o Brasil, ao entrar em sua nova fase de 

desenvolvimento econômico, não só encerrava seu ciclo colonial, mas ainda 

fundia todos os ciclos anteriores em uma unidade econômica integrada, e 

concluía o processo histórico de sua formação nacional.692 
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A relação-chave do trecho acima é unidade econômica integrada e processo 

histórico de formação nacional, não a industrialização por si só. Quando se estabelece a 

relação dos pensadores de períodos anteriores com o estruturalismo de Furtado, centra-se 

na questão da industrialização para estabelecer uma conexão em que a ideia de 

industrialização seria o fulcro do processo de modernização de Furtado. Porém, não é ela 

que fornece a novidade em Furtado, e sim sua capacidade de gerar efeitos 

macroeconômicos. É a ligação da reprodução endógena da economia com a conclusão da 

formação nacional. A interpretação histórica nele é macro. A relação dos agregados é que 

determinará o seu avanço. 

Rosa Maria Vieira, por exemplo, ao analisar os componentes ideológicos da obra 

de Furtado não só o aproxima das correntes de pensamento dos anos 1930, como coloca 

Roberto Simonsen como um “cepalino avant la lettre”.693 Não devemos desconsiderar a 

influência de Simonsen em Celso Furtado, Roberto Pereira Silva, ao escrutinar a tese de 

doutorado do desenvolvimentista, encontra um uso extensivo dos dados compilados em 

História Econômica do Brasil do industrial.694 Porém, o sentido de industrialização em 

Furtado se encontra inserido dentro do discurso macroeconômico. Os estudos de Furtado 

sobre a economia colonial e as formas de desenvolvimento econômico mostram como a 

emergência da macroeconomia como modo de pensamento econômico é essencial para 

se compreender a especificidade do subdesenvolvimento e a necessidade da concorrência 

para o crescimento endógeno. Como ele mesmo explica: 

 

Na CEPAL, comecei a perceber a importância da visão macroeconômica da 

História.  Tratava-se agora, de olhar a História, vendo o macroeconômico, para 

entender a lógica  do atraso e descobrir os fatores que impediam o crescimento 

de um país como o Brasil.695 
 

É o senso macroeconômico que lhe leva a explicar que o desenvolvimento das 

forças de produção nos países europeus ia se estabelecendo simultaneamente com a renda 

do trabalhador e do seu consumo dos produtos. As decisões de investimento e poupança 

eram todas estabelecidas dentro de um modelo macroeconômico em que todos os 

elementos se influenciavam mutuamente. Pelo contrário, no Brasil, o núcleo da 
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investigação do economista sobre a economia colonial é a de que as decisões de 

investimento não são realizadas dentro de um modelo de economia endógeno à colônia 

e, por isso, não se cria um modelo de retroalimentação da economia.  

É por isso que podemos notar, tanto nas explicações de Furtado quanto nos dos 

próprios liberais do período, que o foco da escravidão como bloqueio histórico para a 

sociedade concorrencial se torna cada vez mais centrado na questão do investimento, já 

que é ele o núcleo de reprodução do modelo macroeconômico. Isso já caracterizara os 

exemplos de homem cordial e outras teses formadas na transformação macro, mas em 

Furtado temos um refinamento do argumento. É o fato da escolha da produção escravista 

pela metrópole revelar a não-sincronicidade do modelo macro. É a quebra da capacidade 

do modelo se reproduzir a partir da comunicação dos agregados que explica nossas 

estruturas atrasadas. É a incorporação completa do “homem esquecido” dentro do modelo 

dual macroeconômico estruturalista. A história explica o comportamento dos agregados. 

Por isso que estabelecer a história como uma simples questão de inovação 

metodológica, importada pelos novos ventos heterodoxos, é ignorar como Furtado 

explicita um discurso já vigente no Brasil. Quando diz que o desenvolvimento envolve 

“as duas dimensões – a econômica e a cultural – que não podem ser captadas senão em 

conjunto [...] – estrutura da população, hábitos dos consumidores, quadro institucional, 

etc. [...]”696, deve-se levar em conta toda a formação de uma governamentalidade em que 

a história não permite que nossa população seja cunhada para o trabalho produtivo 

(diferente do esforço). A diferença que vimos é que a “preferência pelo ócio”, como 

elemento microeconômico, se torna muito menos importante do que a incapacidade de 

investir, elemento macroeconômico, derivado do concorrencialismo. 

Esta ideia da concorrência como elemento essencial é visualizada de forma muito 

explícita nos dois primeiros textos de Furtado (duas resenhas), publicados na Revista 

Brasileira de Economia em 1948, e nos possibilitam uma série de pistas bastante 

importantes para a conformação de seu pensamento. Neles, Furtado consegue articular os 

diversos elementos constituídos pela governamentalidade macroeconômica de forma 

mais explícita do que a grande maioria dos autores estudados. Não só porque a 

concorrência é um ponto central nas resenhas, mas pela incapacidade do livre mercado 

de estabelecê-la. É neste espírito que critica a obra resenhada de Jean Marchal, em que a 

“importância da ação do Estado que, em certos casos, prepara a concorrência e em outros 
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elimina-a, o autor ignora em todo o desenvolvimento de sua construção teórica esse 

importante fator”.697 Com isso, Furtado concorda com o autor de que a concorrência não 

é algo natural, decorrente da simples ação desimpedida do mercado, só que destaca o 

papel do Estado na preparação ou eliminação da concorrência. Nada mais natural dentro 

da identificação de que é necessário criar a concorrência no país e não apenas liberá-la. É 

desse diagnóstico que podemos extrair as suas conhecidas críticas à ortodoxia.  

Em primeiro lugar, estabelece críticas muito parecidas às dos “novos liberais” à 

incapacidade dos liberais do final do século XIX e começo do século XX em lidarem com 

as limitações do livre mercado:  

 

Face, finalmente, da realidade insofismável de um mercado estratificado e 

rígido, os economistas liberais — e seus seguidores atuais da escola austro-

inglesa marginalista — passaram a encarar o fenômeno como manifestações 

de concorrência imperfeita‘, ou seja, desvios em torno de um eixo ideal de 

equilíbrio instável.698  

 

No entanto, não é só a crítica aos neoclássicos da virada do século que o 

caracterizará, é a identificação da concorrência imperfeita como elemento estrutural e 

histórico da nossa economia. Furtado demonstra nas resenhas que a necessidade de se 

estabelecer a concorrência é algo primordial, mas não pode ser estabelecida dentro de 

modelos tão formais como de Marchal. Já que o “perigo principal do método exposto por 

Jean Marchal é que leva muita gente a confundir certas construções abstratas com a 

realidade”.699 Já se encontra aí a desconfiança dos modelos formais ahistóricos, mesmo 

aqueles que pretendem demonstrar os erros da economia ortodoxa. 

É que, como os teóricos da modernização e os desenvolvimentistas que 

estudamos, Furtado busca se embasar em teorias da ação social que lhe permitam se 

enquadrar em um modelo macroeconômico alternativo, adaptado aos países 

subdesenvolvidos. Furtado se utilizará das propostas de Karl Mannheim para estabelecer 

seu plano histórico. É através do sociólogo húngaro que o economista extrapola o sentido 

do planejamento para fora dos limites dos modelos de desenvolvimento provindos dos 

países centrais. Mannheim, referenciando as alternativas que germinaram no período pré-

Segunda Guerra e levaram ao conflito, não descarta o planejamento como o “caminho da 
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servidão”, porém propõe o planejamento democrático como alternativa em que o 

planejamento sirva para “[...] a transformação gradual da sociedade, a fim de estimular o 

desenvolvimento da personalidade: em resumo, planejamento mas não 

arregimentação”.700 O que Furtado retira do planejamento democrático de Mannheim é a 

ação das elites como propulsoras do desenvolvimento institucional, cultural e político que 

conformam a economia de um país sem que elas se estabeleçam como universais. As 

elites não podem ser entendidas como ilustradas a partir de modelos de ação social sem 

entendê-las como se conformam a uma determinada história específica. 

É por isso que mesmo que o economista paraibano tenha no intelectual a figura de 

proa na transformação nacional, sente necessário entender como a falta histórica do 

empreendedor, a partir de estruturas específicas, pode ser envolvida dentro da ação de 

uma elite ilustrada. É com Mannheim que, utilizando-se de uma teoria da ação social 

focada no grupo, ao invés do indivíduo, que ele pode contornar os diagnósticos sobre a 

dualidade população despreparada-elite ilustrada. Não é através da depuração cada vez 

maior da população que se chegará a uma elite “técnica”, é pelo aprofundamento da lógica 

do coletivo. 

Ele parece seguir Campos, quando nota que os elementos macroeconômicos 

estabelecidos na relação colônia/metrópole acabam por estabelecer uma “(...) classe 

dirigente, por sua própria heterogeneidade, incapacitada para formular um projeto de 

desenvolvimento nacional”.701 A conformação histórica que tornou as decisões de 

investimento e poupança estranhas ao próprio projeto nacional não nos faz acreditar nas 

classes dirigentes que se tornaram tais a partir desta ruptura macro. A concorrência como 

modelo de crescimento não forma sua consciência e, por isso, não os torna capazes de 

levar o país para a modernidade. Como deixa claro: 

 

A característica mais significativa do modelo brasileiro é a sua tendência 

estrutural para excluir a massa da população dos benefícios da acumulação e 

do progresso técnico. Assim, a durabilidade do sistema baseia-se grandemente 

na capacidade dos grupos dirigentes em suprimir todas as formas de oposição 

que seu caráter anti-social tende a estimular.702 
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Só que ao lidar com o “caráter anti-social” das elites, Furtado se distanciará das 

propostas de Campos. Já que Furtado busca a solução na explicitação de um projeto 

popular nacional, em que o coletivo funciona como solução para o iberismo das elites. Se 

dá uma importante inversão: não é a heterodoxia que ressalta o “viés hedonístico” ao lhe 

dar subsídio teórico, é o insulamento baseado em pretensas regras técnicas universais que 

reforçam o iberismo. 

Isso fica refletido em uma de suas frases célebres: "Nunca pude compreender um 

problema estritamente econômico”.703 Se os economistas brasileiros também 

concordariam com este julgamento, ela possui um sentido mais profundo: não é a 

economia insulada que resolverá os problemas históricos nacionais, é na sociedade 

brasileira que se encontra a resposta para a economia. Seu livro de 1962 A dialética do 

desenvolvimento é o que descreve de forma cristalina os obstáculos históricos da 

construção de uma elite capaz de modernizar o país. É a partir da não ocorrência no Brasil 

do “tipo de revolução burguesa que caracterizou o desenvolvimento do capitalismo 

industrial na Europa”704 que Furtado estabelecerá as diferenças entre o 

subdesenvolvimento brasileiro e a economia dos países centrais. 

O que Furtado faz é inserir a série histórica dentro de mecanismos 

macroeconômicos em um movimento que em que se auto-alimentam, não tendo uma 

causação que o determina de antemão. Furtado explica que são as tecnologias que 

irrompem os momentos históricos que liberam espaço para novas relações sociais, 

culturais e políticas. Nesse sentido, reconhece uma relação próxima com as teses 

marxistas de determinação econômica na última instância.705 Afasta-se de Marx ao insistir 

que não é a luta de classes e a superação de uma por outra o motor da história, mas sim 

que a história conviveu com disputas entre grupos dominantes pelo poder, o que chama 

de mini-estados.706  

A partir do momento em que a classe trabalhadora se torna um elemento 

necessário no crescimento econômico, com o capitalismo industrial, não há possibilidade 

de que a elite dominante a ignore. Não a trata no mesmo nível, porém, fornece uma série 

de retribuições que não coloca em perigo a sua preeminência. É nesse ponto que Furtado 
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insere o espírito empreendedor dentro de uma mecânica que ultrapassa a de seus colegas. 

Ao estabelecer a economia dentro de uma disputa dos grupos pela utilização do excedente 

econômico, Furtado insere a inovação tecnológica, responsável pelo crescimento, na 

tentativa das elites de recuperar parte do excedente perdido para as reivindicações dos 

trabalhadores. A luta de classes marxista é transfigurada no motor do desenvolvimento 

capitalista.  

A inovação é parte dessa disputa sempre renovada. Com isso, a capacidade da 

massa trabalhadora reivindicar os seus direitos não se encerra na renovação política, mas 

é da própria renovação econômica que se está tratando. Esta se insere no meio das 

reivindicações trabalhistas e a modificação do Estado. Nesse movimento, a separação 

entre sociedade civil e Estado, que Furtado critica em Engels,707 é implodida. Os direitos 

políticos deixam de ser uma conquista da sociedade civil na concepção whiggish para se 

tornar uma espécie de gerenciamento do crescimento econômico. 

Não se nega que são os trabalhadores que conquistam seus direitos através de lutas 

empedernidas, só que essas lutas significam o emperramento do modelo endógeno de 

criação de excedentes e não necessariamente uma ameaça ao poder real das elites 

dominantes. 

Esse deslocamento é importante na obra de Furtado porque o Estado, mesmo em 

suas versões mais liberais, já é o centro do gerenciamento econômico em sua percepção. 

Indica um Estado que não pode ser considerado exógeno à sociedade civil, é sempre 

aqueles em seu domínio que decidem como o excedente econômico vai ser utilizado. O 

planejamento deixa de ser uma invasão indevida nos setores privados para ser uma 

reconfiguração de algo já existente. Sempre há um planejamento, o que importa é seu 

sentido. O próprio Estado se configura a partir do “consenso geral de que existe um 

interesse social por cima dos grupos, e classes, e a diretriz desse interesse social está dada 

pelo desenvolvimento das forças produtivas”.708 Não pode existir um “problema 

estritamente econômico” porque as decisões político-econômicas do Estado não podem 

ser insuladas sem uma perda essencial daquilo que promove o desenvolvimento.  

Se nos novos liberais o Estado é o lócus de formação do mercado, a partir de sua 

capacidade de legislar, o que está implícito na denúncia de Furtado às suas teses é ele 

como instituição decisória sobre o excedente econômico, não apenas como formulador 

de regras gerais. A questão é revelar como o regramento nunca é neutro e o estímulo à 

                                                           

707 Ibid. pp. 55-58. 

708 Ibid. p. 46. 
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concorrência novo-liberal esconde interesses de grupos. O insulamento é iberismo, pois 

passa a deixar apenas um setor decidir o destino do excedente. Enquanto os novos liberais 

instituem as diversas formas de se produzir liberdade econômica, tendo o estímulo ao 

espírito concorrencial como base, o pensador brasileiro demonstra que esse espírito é 

fruto da luta entre grupos e da capacidade que aqueles que dominam o Estado tem de 

refigurar as bases de forma a manterem seus privilégios.  

É a partir daí que irá explicar a especificidade do Brasil a partir da falta de uma 

revolução burguesa, o que significará a permanência das estruturas ibéricas. É esse 

sentido que deve ser absorvido. Ao rejeitar a tese dos desenvolvimentistas de que um país 

atrasado pode chegar ao estágio avançado dos países centrais, Furtado recorre às 

especificidades históricas do Brasil e isso significa que não é o simples atraso que 

permanece no presente, e sim as estruturas legadas pela colonização. Essas estruturas 

permanecem como resultado das configurações dos grupos no Brasil e sua capacidade de 

dominar o poder político. 

A partir da relação centro-periferia e a maneira como ela determina a dualidade 

dos setores (atrasado e moderno), como vimos nos desenvolvimentistas, temos uma série 

de consequências que formatam o Estado nacional e sua incapacidade de estabelecer um 

modelo concorrencial. Furtado denuncia que, ao contrário dos países centrais, as crises 

desse modelo subdesenvolvido “eram simples adaptações às novas condições surgidas 

nos centros dinâmicos da economia capitalista”.709 Significando assim que não 

reproduzem um crescimento endógeno como naqueles centros. Não é só a crise 

econômica que o autor está referenciando, e sim a política em conjunto. Pois são nesses 

momentos que as classes dirigentes ineptas a se adaptarem à nova realidade econômica 

possibilitam as rupturas revolucionárias. 

O exemplo mais nítido e conhecido das mudanças econômicas não derivarem do 

crescimento endógeno e não possibilitarem a mudança política pode ser notado em uma 

das mais famosas contribuições analíticas em Formação Econômica do Brasil: a 

socialização das perdas ocorrida na crise de 1929.710Ela é um exemplo da relação entre a 

                                                           

709 Ibid. p. 116 

710 “A própria desvalorização induzia mudanças sobre a distribuição de renda no país na medida em que 

alterava o preço relativo dos bens. O consequente encarecimento dos produtos importados impunha o 

grosso do ônus do ajuste àqueles que consumiam bens não produzidos domesticamente (com destaque para 

os que moravam nas áreas urbanas, especialmente nas grandes cidades), ao passo que melhorava a condição 

do setor exportador. Tratava-se aqui de uma transferência de renda de todos os consumidores de produtos 

importados para o setor exportador, a qual Furtado (1959) convencionou chamar de ‘socialização das 

perdas’”. ALVARENGA JUNIOR, Márcio; DE MATTOS, Fernando Augusto Mansor. O conceito de 
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capacidade da elite de criar o excedente econômico sem necessidade de transformações 

estruturais e de decidir a inversão desse excedente sem que o investimento seja guiado 

por um modelo de reprodução endógena da economia nacional. 

 Os debates sobre a socialização das perdas (por exemplo, se foi ou não o motor 

da industrialização nacional) perdem o elemento fundamental que ressaltamos 

anteriormente: não se pode enquadrar a obra do pensador paraibano no etapismo 

metodológico rostoviano. Ela não é um modelo de investigação da macroeconomia em 

movimento, mas dos fatos históricos que impedem a macroeconomia de se estabelecer 

em funcionamento pleno. Como ele próprio explica: 

 

A teoria do crescimento, que vinha sendo elaborada no imediato pós-guerra, 

consistia num esforço de dinamização a-histórica de modelo macroeconômico, 

na linha keynesiana ou na neoclássica, conforme a natureza da função de 

produção implícita. Ora, a indagação sobre as causas do atraso somente 

adquiria sentido se colocada no plano da História, o que exigia uma outra 

abordagem teórica.711 

 

Mesmo que declare ser um “esforço de interrogar a História como economista”,712 

o seu método significa um esforço de dinamização do modelo macroeconômico de forma 

que escape ao modelo universal porque se encerra em uma história particular. O que 

temos na socialização das perdas e, posteriormente, a industrialização como consequência 

não intencional de políticas de Estado, visando a proteção de grupos específicos que 

comandavam a política econômica, é muito menos um julgamento dessas políticas a partir 

de receitas econômicas do que a descrição do modelo histórico não-concorrencial da 

economia brasileira. 

Os mecanismos de investigação são macros, tendo o investimento, poupança, 

renda e outros conceitos como chaves de interpretação, só que os agregados são 

investigados a partir de sua história. É uma história dos agregados e dos obstáculos que 

não permitem que ajam de forma “correta”. Assim, a industrialização não surgiu do 

desenvolvimento pari passu da economia e da atitude empreendedora, como um modelo 

macroeconômico sadio, mas da capacidade de uma elite dirigente decidir os rumos dos 

excedentes da produção. O que se toma disso é a incapacidade de se confiar em uma elite 

dirigente, que por toda a história brasileira estabelece o Estado como mecanismo de 

                                                           

socialização das perdas e seu papel na discussão da questão distributiva na obra Formação Econômica do 

Brasil, de Celso Furtado. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 10, n. 17, jul.-dez. 2015. p. 19. 

711 FURTADO, Celso. Entre inconformismo e reformismo. Revista de Economia Política, São Paulo, 

vol.9, n.4, out./dez. 1989. p. 6. 

712 Ibid. p. 7. 
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apropriação da renda e equilíbrio subótimo das variáveis econômicas. Afinal, se 

“restringiu a área de iniciativa empresarial no campo tecnológico [...] prevaleceu a 

mentalidade de que a tecnologia é algo que está à venda num supermercado 

internacional”.713 

Se a industrialização não surge com o rompimento de uma economia, mas com a 

aplicação do excedente das rendas do café, gerando uma industrialização espontânea, esse 

mecanismo econômico explica também a falta de uma elite governamental imbuída do 

espírito empreendedor schumpeteriano. Já que não existiu a substituição da velha classe 

agrícola por uma nova classe industrial. 

É por isso que a dominação dessa elite “mesclada” se dá pela falta de consciência 

de classe da massa trabalhadora nacional. Furtado se utiliza de mecanismos econômicos 

para explicar essa dominação, como o grande contingente de mão de obra impedindo que 

a classe trabalhadora possa exigir aumento da renda e direitos que permitam a fixação 

desse aumento. No entanto, por mais que faça uma história macroeconômica, e por causa 

disso, o autor acaba recorrendo aos “vícios nacionais” fora da explicação econômica 

quando lhe convém. 

Para que sua tese sobre a incapacidade da consciência da classe trabalhadora 

brasileira funcione, Furtado precisa explicar a imigração europeia, vinda para trabalhar 

nas plantações de café, através de bases sociais, culturais e políticas. Afinal, a importação 

destes trabalhadores não faria sentido na ideia de exploração do grande contingente de 

mão de obra nacional. E daí o recurso às explicações sociais, desenvolvidas nos anos 1930 

terão até mesmo o papel de preencherem lacunas e inconsistências que a tese cepalina 

proporciona em sua aplicação no Brasil.  

Furtado irá apelar para a interpretação do homem rural como “ligado a um grupo 

econômico maior, quase sempre pecuário, cujo chefe é o proprietário onde tem a roça”714, 

desempenhando funções de “natureza econômica ou não”.715 Porém, mais indicativo do 

que isso é a explicação da não-incorporação do escravo na economia. Acreditamos 

importante reproduzir o trecho para que não se tenha nenhuma dúvida sobre o sentido que 

o autor invoca: 

 

Para bem captar esse aspecto da questão é necessário ter em conta alguns traços 

sociais mais amplos da escravidão. O homem forjado dentro deste sistema 

                                                           

713 FURTADO, Celso. Obra autobiográfica: A fantasia organizada, A fantasia desfeita, Os ares do 

mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p. 224. 

714 FURTADO, Celso. [1959]. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1986. p. 120. 

715 Ibid. p. 120. 
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social está totalmente desaparelhado para responder aos estímulos 

econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a ideia de 

acumulação de riqueza lhe é praticamente estranha. Demais, seu rudimentar 

desenvolvimento mental limita extremamente suas “necessidades”. Sendo o 

trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o bem inalcançável, a elevação 

de seu salário acima de suas necessidades – que estão definidas pelo nível de 

subsistência de um escravo – determina de imediato uma forte preferência pelo 

ócio.716 
 

Não há nenhuma ambiguidade no trecho acima. Celso Furtado reproduz um 

diagnóstico sobre a população que já vimos em diversos autores de tempos pregressos. 

Como aponta Ricupero, se Furtado não referencia esses autores em suas obras clássicas, 

sua tese de doutorado aponta seu apoio nesses autores.717 Mesmo que esse não fosse o 

caso, o que importa é como sua obra enquadra-se dentro do discurso em que emergiram 

esses trabalhos. Por isso que todo o instrumental cepalino é envolto na percepção de um 

povo para o qual “falta a experiência de provas cruciais, como as que conheceram outros 

povos cuja sobrevivência chegou a estar ameaçada”.718 Que fique claro que sua 

explicação se dá dentro do concorrencialismo macroeconômico, que permite que estes 

elementos sejam absorvidos dentro do modelo econômico, no entanto nos parece 

importante que tanto em sua explicação quantos dos nossos “novos liberais”, o iberismo 

não só é absorvido no modelo, mas serve como explicação que sincroniza explicações 

extra econômicas com o modelo macro. Seja o “espírito hedonista” ou a “preferência pelo 

ócio”, a explicação social/cultural funciona em sincronia ao modelo macro, capturando o 

que lhe escapa na explicação da singularidade nacional. 

Por isso que, se não insiste em sua obra sobre a incapacidade do trabalhador 

nacional e sua preferência pelo ócio, esse espírito se conjuga com a fazenda como 

elemento mais do que econômico e a incapacidade dos trabalhadores do setor atrasado da 

economia em ameaçar os privilégios de seus chefes. Mais que isso: a repressão que sofrem 

nos rincões do país, não só dos poderosos privados, mas da polícia comandada por eles, 

não permite qualquer distinção da concepção desses trabalhadores do privado e do 

público. O Estado é mais um braço da repressão diária. Com isso, o Estado não pode ser 

visto como um elemento capaz de ser disputado ou, ao menos, referenciado como árbitro 

de disputas. O seu papel na conjugação de interesses que permitam o desenvolvimento 

endógeno da economia se torna prejudicado. 

                                                           

716 Ibid. pp.166-167. 

717 RICUPERO, Bernardo. Celso Furtado e o pensamento social brasileiro. Estudos Avançados, São Paulo, 

v. 19. N. 53, 2005. p. 372. 

718 FURTADO, Celso. O fator  político na formação nacional. Estudos Avançados, São Paulo, v.14, n. 40, 

2000. p. 12. 



 

 

329 

 

Assim, estes mesmos elementos retornam na incapacidade da elite nacional 

estabelecer uma plataforma modernizadora. A fazenda herdada da colonização atua nas 

duas pontas do atraso: não permite a migração dos trabalhadores para a cidade, criando 

um contingente de reserva, e servindo como base social e política que impede que um 

grupo imbuído do espírito empreendedor schumpeteriano se estabeleça sozinho no poder. 

Por este viés, Furtado recupera a dicotomia Brasil real versus Brasil ficcional 

como pedra de toque das incapacidades governamentais do país, só que o incorpora dentro 

da disputa de grupos que servem como motor no seu modelo macroeconômico. Para ele, 

a constituição liberal denunciada dos autoritários dos anos 1930 também serviu como um 

modelo irreal de sociedade, que ao imitar as leis dos países centrais, não conseguiu 

estabelecer uma conexão entre as instituições e a realidade brasileira. Só que, para o 

economista paraibano, é essa desconexão que permitiu uma flexibilidade institucional nos 

momentos de crise. A rigidez das leis, que poderia criar atritos irreparáveis entre os 

diversos grupos em disputa, a partir de inovações econômicas, não ocorreu aqui, pois a 

própria irrealidade de nossas leis permitia que se encontrasse no seu corpo, elementos que 

permanecessem “letra morta” por muito tempo, só que poderiam ser ativados para dar 

conta do novo momento. 

Ao conjugar as transformações econômicas com as disputas sobre a distribuição 

do excedente econômico, Furtado estabelece todos os fenômenos econômicos dentro de 

uma relação sempre política e histórica. É por isso que a inflação                                                 

“nunca foi em meu espírito outra coisa que a manifestação de conflitos de certo tipo entre 

grupos sociais; uma empresa nunca foi outra coisa que a manifestação do desejo do poder 

de um ou vários agentes sociais”.719 

Se seu trabalho reproduz todos os elementos da inflação estrutural, derivada da 

dualidade econômica dos países subdesenvolvidos, são os mecanismos propagadores, que 

vimos em Echeverría, que se tornam a ponte para Furtado conectar toda a relação de um 

Estado governado por elites vindas do período colonial, a relação centro-periferia e a 

incapacidade de se estabelecer uma agenda de desenvolvimento condizente com o 

momento econômico nacional. 

Muitas vezes, Furtado é criticado por uma defesa da inflação como ferramenta de 

desenvolvimento. Frases como “a inflação desempenhou um papel básico no processo da 

                                                           

719 FURTADO, Celso. Aventuras de um economista. In: ______. Essencial Celso Furtado. Organização 

de Rosa. São Paulo: Cia das Letras, 2013. p. 45. 
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industrialização brasileira”720 ou “coube à inflação o papel de elevar a taxa de 

investimento e de concentrar esses investimentos no setor industrial”721 colaboram com 

essa interpretação. O que deve ser notado na ideia de inflação de Furtado é como ela opera 

dentro de sua percepção do conflito sobre o excedente econômico. Assim, é sempre 

preciso ter em mente que a inflação opera nas decisões de investimento e poupança e que 

a poupança é tomada de diferentes maneiras em países centrais e subdesenvolvidos. 

Grosso modo, em seu sentido keynesiano, que absorvemos hoje em dia, a inflação é 

pensada como capaz ou não de acelerar o crescimento a partir do estímulo ao consumo. 

Em uma fórmula simplória: mais dinheiro na economia aumenta os gastos das famílias, 

que gera maior produção e, consequentemente, a necessidade de mais trabalhadores nessa 

produção reduz o desemprego. É a famosa Curva de Phillips, que veremos no próximo 

capítulo, sendo escanteada na ascensão das teses neoliberais. Nos países centrais, esse 

modelo permitia o fine tuning keynesiano: as decisões a partir de conselhos 

governamentais sobre qual a taxa de emprego e inflação a serem perseguidas. 

Só que, em países onde a poupança é tida como insuficiente, a inflação não era 

pensada como mecanismo de quebra da retenção de poupança, e sim como forma de 

deslocar a renda. Como Furtado explica, ela funcionou como “redistribuição de renda 

real”. Relembrando os ciclos prebischianos e a deterioração das trocas entre centro e 

periferia, esta última é acentuada pela capacidade dos trabalhadores dos países centrais 

em asseguraram os ganhos dos períodos de alta em períodos de baixa. A partir da 

organização dos trabalhadores, seguindo pari passu o crescimento da economia, o ganho 

real se mantém, permitindo a realimentação endógena da economia. Nos países 

subdesenvolvidos, o período de baixa do ciclo é o momento de depressão da renda real 

dos trabalhadores pela sua incapacidade de fazerem frente à necessidade das elites 

recomporem suas margens de lucro frente à queda de faturamento derivada da baixa de 

preços das commodities. 

Essa mesma desorganização trabalhista permite que a inflação funcione como um 

mecanismo chamado de “poupança forçada”, já descrito no começo do século XX por 

Wicksell. A poupança forçada funciona como um deslocamento da renda dos 

consumidores para os investidores, aumentando assim o nível de investimento dentro do 

modelo macroeconômico. É fácil entender como isso se dá: como a propensão marginal 

                                                           

720 FURTADO, Celso. Dialética do desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964. p. 

121. 

721 Ibid. p. 122. 
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de consumir dos pobres é muito mais alta do que a das classes mais altas, toda renda 

desviada dos primeiros para os segundos se tornaria um estímulo ao investimento 

(veremos a crítica a esse raciocínio no próximo capítulo). A inflação, penalizando os 

setores não organizados e de renda fixa, como o salário mínimo, transfere o excedente 

econômico para a mão de empreendedores, aumentando o grau de investimento dentro da 

economia. Esse mecanismo será a pedra de toque do Milagre Econômico de Delfim Netto 

e a necessidade de inflação baixa como mantra para os neoliberais os fará pensar em 

novas estratégias de deslocamento da renda que não utilizem a inflação como sua base.  

Dentro de toda essa análise, Furtado reconhece a capacidade da inflação para o 

aumento do investimento, só que não deixa de conectá-la à incapacidade de elite 

governamental brasileira, derivada dos elementos ibéricos de nossa história. Por isso, 

denuncia como a inflação permite que a mescla de novos e tradicionais setores que 

controlam o Estado utilizam-se da inflação como forma de atenuar os conflitos que nos 

países centrais levaram a rupturas institucionais. 

Por isso que não se pode estabelecer as diferenças entre as duas correntes 

principais, que estudamos neste período desenvolvimentista, tendo a moeda e a inflação 

como medida do viés hayekiano da incapacidade ou não do Estado de conjugar a 

infinidade de vontades que formam o mercado. Esta é uma maneira falsa de entender o 

debate, a partir da ideia de que os dois lados possuíam uma fenda que os separava de 

forma irreconciliável. Não é o caso. A implementação da concorrencialidade tornava 

todos os lados mais permeáveis a um papel maior do Estado que seus análogos dos países 

centrais. Além disso, o iberismo formatou todo o discurso sobre a história nacional e sobre 

como os agregados macro se comunicavam.  

 A obra de Furtado não deriva naturalmente da fé em uma elite capaz de 

transformar o país, acusação essencial dos liberais aos seus adversários. A desconfiança 

das elites dirigentes é um sinal comum nas duas correntes, o que as diferencia é mais a 

localização do iberismo e como se lidar com eles do que qualquer outro elemento. 

 

4.5 Desenvolvimentismo autoritário: ciência universal e coerção 

 

Partindo da discussão em que terminamos o subitem anterior, podemos estudar o 

período de ditadura militar (1964-1985) a partir de novos parâmetros. Afinal, a maior 

parte da literatura sobre o papel dos economistas no período do governo militar foca-se 

no insulamento burocrático e na emergência do critério de eficiência econômica como 
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fonte de legitimação governamental. É assim que Fernando Henrique Cardoso detalha 

esse momento722 e a literatura da ciência política desenvolve toda a ideia de “enfoque 

tecnocrático-burocrático”, como denomina David Collier.723   

O que nos parece é que boa parte dos trabalhos sobre o período se utilizam das 

teses de burocratização e insulamento como forma de dar conta das supostas contradições 

entre um alargamento do Estado burocrático e uma política econômica liberal, como 

também da suposta antinomia entre liberdade política e liberdade econômica. Mesmo 

aqueles que não entendem haver contradição entre este último par de conceitos no seu 

funcionamento real, normalmente, entendem que o funcionamento dessa combinação se 

dava sem sua explicitação, pois dificilmente poderiam ser reconciliados retoricamente. 

Assim, a eficiência econômica teria se tornado uma espécie de insulamento não dos 

economistas, mas do regime político, escondendo-o a partir do deslocamento da pauta 

para a economia. 

Seguindo esta tese, não podemos ignorar que os economistas tomam a linha de 

frente durante o governo militar, sendo o ministro Delfim Netto considerado pelas 

publicações da época o “super-ministro”, “czar da economia” e outros epítetos que 

marcavam o seu poder. Também não podemos deixar de lado que os ministros da 

economia tomavam a maior parte da responsabilidade das bonanças e desastres 

econômicos. Um exemplo é a pesquisa do Instituto Gallup de 1982, em que a grande 

maioria da população culpava Delfim Netto e outros ministros como culpados pela 

inflação e da carestia que enfrentavam, enquanto o presidente Figueiredo não era nem 

mesmo citado.724 

No entanto, acreditamos que partir da necessidade de legitimação através da 

técnica e neutralidade como a introdutora de uma nova relação entre política e economia 

é tomar o fenômeno sua causa. Não é o insulamento dos economistas que os torna centrais 

na administração, é a importância que toma a gestão macroeconômica que torna o 

insulamento possível. Nos parece muito mais razoável entender a relação entre os 

economistas e o regime militar através do discurso econômico que viemos estudando até 

o momento. Se a ditadura se utiliza de novas técnicas de legitimação, é mais justo 

                                                           

722 ”O regime passou a desejar medir-se pela eficiência, mais do que por qualquer outro critério, e antes 

pela eficiência econômica do que por seus acertos em quaisquer outros terrenos”. CARDOSO, Fernando 

Henrique. Autoritarismo e Democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. p. 291. 

723 COLLIER, David. “Overview of the bureaucratic-authoritarian model” In: COLLIER, David (org.). 

The New Authoritarianism in Latin Arnerica. New Jersey: Princeton University Press, 1979. pp. 19-32. 

724 SAFATLE, Claudia. A experiência amarga do Cruzado. Valor. 26 de fevereiro de 2016. Disponível 

em: <https://www.valor.com.br/especial/planocruzado>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 

https://www.valor.com.br/especial/planocruzado
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perguntar como foi possível que a economia se tornasse o critério de julgamento do bom 

governar do que tomar como algo natural que os critérios econômicos pudessem deslocar 

outros de forma tão fácil. Não se pode assumir que um governo possa determinar os 

parâmetros de avaliação de sua própria governabilidade à força e deixar de lado as 

verdadeiras estruturas que regularam essa forma de governo. A legitimidade econômica 

só pôde tomar a frente da governança pelo seu papel no desenvolvimento da 

governamentalidade concorrencial, não por rearranjos institucionais. Estes são 

consequência. 

Por isso, a melhor forma de compreender esse período se dá pelo estudo de 

institutos como IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e IBAD (Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática), que congregavam economistas, militares e outros 

cientistas, e que foram essenciais não só para a criação da retórica fornecida ao golpe, 

como, já no começo dos anos 1960, de formulação dos planos econômicos e das reformas 

que viriam a ser implementadas pelo governo ditatorial.725 

Em nossa perspectiva, entender o liberalismo brasileiro dentro desse quadro de 

falta da sociedade concorrencial permite escaparmos tanto das análises mecanicistas e 

economicistas do golpe militar, como a de Fernando Henrique Cardoso (que estudaremos 

com mais detalhes mais à frente), como das análises que recorrem ao papel dos 

intelectuais orgânicos e confrontos intraclasses ou aquelas que estabelecem o liberalismo 

apenas como instrumento retórico. É assim que podemos entender think tanks como o 

IPES, que congregava diversos personagens como Roberto Campos, Octávio Bulhões, 

Eugênio Gudin726 junto aos militares. Não é de nosso interesse explicar os diversos 

conchavos que permitiram a emergência desse instituto em 1961, mas sim colocar a sua 

composição como algo que não era visto como contraditório dentro do discurso liberal do 

momento. 

Se há uma semelhança entre os objetivos do Instituto com think tanks da sociedade 

europeia e americana, a própria desconexão entre liberdade política e econômica, que 

absorve uma série de militares em seu seio, deve ser vista dentro da matriz discursiva que 

descrevemos até o momento, qual seja a necessidade de planejamento a partir de quadros 

neutros e técnicos. 

                                                           

725 Um livro bastante detalhado sobre a formação e atuação dos diversos institutos é o de René Dreyfuss: 

DREYFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes. 1981. 

726 Mesmo que não pertencentes formalmente aos seus quadros, estes economistas tinham uma atuação 

bastante ativa e importante dentro da instituição. 
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Dênio Nogueira, primeiro presidente do Banco Central (criado no começo do 

governo militar) e membro do IPES, escreveu um artigo em 1963 denominado Inflação e 

Desenvolvimento, em que deixa claro essa noção. Em poucas páginas, o economista 

estabelece uma síntese da visão corrente. Menos porque, apesar de ser considerado um 

monetarista empedernido, Nogueira inicia o texto explicando que as visões antigas sobre 

a moeda baseada na Teoria Quantitativa da Moeda deveriam ser confrontadas com as 

novidades keynesianas, que trouxeram insumos essenciais para se compreender a 

inflação, do que por sua defesa do papel do economista como técnico através das 

novidades que a macroeconomia introduz.  

Assim, ao diferenciar o comportamento microeconômico do macroeconômico, 

expõe o fato de que “a questão está em que o comportamento econômico de uma 

comunidade não é resultante do somatório das decisões de cada um dos grupos que a 

constituem, mas antes do resultado do entrechoque desses comportamentos”.727 É a 

macroeconomia como um campo singular que torna o economista alguém técnico, sobre 

o qual é necessário entender e que não se mistura com a opinião popular corrente. Citando 

Pigou, Nogueira lamenta que “se atreve a discutir uma lei da astronomia ou da física, ou 

o cálculo da estrutura de uma ponte. Todos, porém, têm suas ideias próprias sobre os 

princípios econômicos e as opiniões dos economistas”.728 Com isso, se como diz: 

“governar é escolher é tipicamente uma afirmativa macroeconômica”729, governar se 

torna uma tarefa técnica, de manejo dos agregados. 

O “insulamento” dos economistas é uma função própria do discurso econômico 

desenvolvimentista. É claro que ele pode tomar diversas maneiras na sua conformação 

dentro da burocracia, no entanto abordá-lo do ponto de vista institucionalista perde de 

vista como se conforma a sociedade civil dentro deste processo. É somente através da 

ideia da falta de uma sociedade concorrencial e como ela se manifesta nos processos 

políticos e econômicos nacionais que podemos entender que aquilo que é visto como uma 

característica mundial (a ideia do planejamento a partir do corpo técnico dirigente), pode 

não ser visto como contraditório com o “novo liberalismo”, mas seu seguimento natural. 

Enquanto nos países centrais, estas duas características eram vistas como profundamente 

contraditórias, o “caminho para servidão” neoliberal. As idiossincrasias das populações 

                                                           

727 NOGUEIRA, Dênio. Inflação e Desenvolvimento. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 95, n.4, 

out./dez. 1963. p. 113. 

728 Ibid. p. 114. 

729 Ibid. p. 113. 
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subdesenvolvidas forneciam a rationale da “ditadura liberal”. A falta da sociedade 

concorrencial é a base do discurso. 

Um exemplo disso é o desprezo que Gudin tinha pela democracia brasileira. 

Mesmo que uma série de apologistas posicionem sua defesa do golpe militar ao medo da 

ameaça comunista, podemos ler Gudin, nos “anos de chumbo” de Médici, escrevendo 

uma série de artigos em que a ditadura não é defendida pelo perigo comunista, mas sim 

pela incapacidade do povo brasileiro de exercer a democracia sem desaguar no caos 

político. O autor inventa até mesmo uma “Curva de Phillips política” em que há o trade-

off entre a educação política e a democracia de um povo, sendo o brasileiro alguém que 

não consegue equilibrar a curva da mesma forma que os “povos avançados”.730  

Se tomarmos um outro texto de Dênio Nogueira, de 1961, podemos notar como o 

sentido perverso dos heterodoxos, expresso em Campos, se manifesta para embasar este 

tipo de diagnóstico: 

 

É o caso de um grupo social que, exercendo poder político, dirige o 

desequilíbrio monetário em seu benefício e em detrimento de outros. Neste 

grupo social, podemos encontrar homens de negócios, quer sejam agricultores, 

industriais ou comerciantes, as classes assalariadas, o próprio poder público e 

também os chamados "grupos de pressão", na terminologia moderna da 

sociologia, entre os quais poderíamos incluir, no Brasil, os chamados 

nacionalistas. A esse grupo de causas, na falta de outro melhor, poderemos dar 

o nome de causas políticas. 731 

 

O interessante desta passagem é a inserção de teses concorrentes em “causas 

políticas”. Não só a ciência econômica deve ser neutra, mas procura-se neutralizar as 

versões contrárias, tornando-as integrantes da própria análise. Dessa maneira, os 

“nacionalistas” passam a ser um componente técnico das causas da inflação, a serem 

combatidas por um grupo técnico. Grupos como os industriais, os assalariados e os 

economistas estruturalistas; são todos grupos de pressão, particularmente característicos 

da cultura ibérica brasileira. É por isso que o Brasil não prova o contrário da teoria 

econômica que diz que inflação e desenvolvimento não podem conviver juntos (principal 

tese do texto), apenas prova a capacidade dos grupos de pressão (em seu iberismo) de 

utilizarem deste mecanismo para faturarem. 

                                                           

730 GUDIN, Eugênio. “A Curva de Phillips na política” In: Reflexões e Comentários. Rio de Janeiro: Ed. 

Nova Fronteira, 1978. pp. 187-188. 

731 NOGUEIRA, Dênio. A Incompatibilidade Inflação-Desenvolvimento, Revista de Administração de 

Emprêsas, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, mai./ago. 1961, p. 68. 
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Delfim Netto, o “czar da economia” na ditadura militar, será quem melhor 

desenvolverá este ponto. Ele representa a tradução das teses dos “novos liberais” em 

versões econométricas que extremizaram tanto a “neutralidade” do planejador quanto a 

capacidade de um governo autoritário tornar possível esta neutralidade, a partir do uso da 

força como bloqueadora de pressões “ibéricas”. 

A partir disso, pode-se dizer que o pensamento de Delfim Netto é, ao mesmo 

tempo, a extremização do pensamento desenvolvimentista e a negação de sua versão 

latino-americana. É a extremização porque estabelece o crescimento como o foco central; 

é o crescimento do PIB que importa mais do que qualquer coisa; e a negação porque o 

faz reconhecendo a dicotomia atraso/moderno a partir de instrumentos universais da 

ciência econômica, não mais a partir da metodologia histórico-estruturalista. 

A obra mais conhecida de Delfim nos traz muitas pistas sobre este seu 

entendimento do desenvolvimento e sobre as políticas implementadas por ele, que deram 

nascimento ao conhecido milagre econômico de 1969 a 1973. O livro O problema do café 

no Brasil foi publicado em 1966. Utilizando-se de técnicas econométricas, o economista 

atacava as políticas do café implementadas em décadas anteriores. Um dos pontos mais 

conhecidos deste clássico é que, através de estudos empíricos, procurava demonstrar que 

as próprias característica do seu plantio o tornam um produto profundamente instável, 

prejudicando todo o ciclo econômico brasileiro.  Não poderia ser deixado ao acaso. 

A partir da crítica de se deixar a economia nacional sob os ventos dos preços das 

commodities (o café, principalmente), Delfim passava a defender que a industrialização 

era o único caminho para o Brasil ultrapassar o “atraso”. Ainda em 2017, sentenciou que 

a “expansão industrial é uma necessidade intransponível para acelerar o desenvolvimento 

de um país de grandes dimensões físicas e demográficas suscetíveis à economia de 

escala”.732 E, para isso, é preciso planejamento do Estado. 

Por isso, é interessante notarmos que as diversas passagens de um outro livro de 

1965, Planejamento para o desenvolvimento econômico, em que critica os defensores do 

laissez-faire, não só apontando a ingenuidade de alguns, como o discurso de livre 

mercado como um mecanismo retórico de elites que já se encontram no poder, não se 

diferenciam do Delfim das décadas posteriores. Na sua última coletânea de artigos 

publicados entre 1985 a 2017, O Animal Econômico, muitos deles denunciam aqueles que 

chama de noveaux economistes, economistas de formação no exterior que reproduzem a 

                                                           

732 DELFIM NETTO, Antônio. Regresso à média. Valor. 03 de outubro de 2017. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/brasil/5142494/regresso-media>. Acesso em: 10 de agosto de 2018. 
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retórica do mercado como salvador da pátria. Declarando-se um economista de cunho 

social-liberal (ordoliberal), o mote dos artigos do ex-ministro é a elegia ao livre-mercado 

como melhor sistema de alocação de recursos, ao mesmo tempo em que chama atenção 

para o fato de que ele não é uma panaceia para todos os problemas e, deixado à deriva, 

sua tendência é de corrosão do sistema.733 

A diferença do Delfim de 2017 para o da década de 1960 é que a avaliação deste 

último vinha acompanhada da necessidade de um grande planejamento, maior do que 

apenas no seu sentido “novo liberal”. Portanto, se o planejamento desenvolvimentista 

deixa de ser uma solução para ele nos últimos tempos; na época estudada, como todos os 

desenvolvimentistas que o antecederam, Delfim estabelece o planejamento como uma 

técnica econômica capaz de alavancar a economia nacional.  

Só que não é o planejamento no seu sentido estruturalista, e sim a versão mais 

emparelhada com as teses da macroeconomia hidráulica dos países centrais. É dentro 

deste espírito que Delfim, em seu livro de 1965, critica os trabalhos científicos dos anos 

1920 e 1930 pelas suas hipóteses racistas. Pois, se ela serve a uma visão “progressista”, 

ao mesmo tempo que critica os imperativos raciais que determinaram boa parte do 

pensamento econômico daquela época, desfia os avanços da ciência para se afastar de 

qualquer amálgama entre economia e cultura. Ao criticar estes preconceitos, pode 

também descartar qualquer outro elemento cultural, social ou político como fazendo parte 

desta mentalidade. O método histórico-estrutural, por essa lógica, caía nessa categoria. 

Isso lhe serve como uma luva, já que a ditadura permite aos seus economistas 

ignorarem os empecilhos que compareciam em todas as análises dos desenvolvimentistas. 

Se autores como Campos ou Furtado pensavam em reformas institucionais que 

ultrapassassem as diversas disputas legadas do iberismo, a coação ditatorial, enquanto 

instrumento político, permitia que Delfim se concentrasse em modelos puros de 

crescimento sem esta preocupação. Como mostra Felipe Marineli:                                          

“Delfim está em sintonia com a leitura coetânea de Keynes no mundo anglo-saxão, o que 

se evidencia através das inúmeras citações, por exemplo, da dupla Harrod-Domar, Robert 

Solow, entre outros”.734 Não é a sintonia no sentido de simplesmente conhecer essas 

obras, é a capacidade de se emparelhar aos economistas europeus e estadunidenses 

quando os elementos extra econômicos podem ser silenciados pela violência do regime.  

                                                           

733 DELFIM NETTO, Antônio. O Animal Econômico. São Paulo: Três estrelas, 2018. 

734 MARINELI, Felipe. O pensamento de Antônio Delfim Netto e o milagre econômico brasileiro (1968-

73). 2017. 297 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 126. 



 

 

338 

 

Por isso que, mesmo que assuma a importância das variáveis exógenas na 

economia, Delfim as trabalha de forma diversa dos colegas desenvolvimentistas. 

Enquanto vimos esses se engajarem em todo o tipo de disputa política, social e cultural, 

Delfim estabelece a capacidade da economia de estabelecer modelos, que apesar de não 

refletirem toda a realidade, “fornecem maior flexibilidade e maior capacidade de 

adaptação às situações reais, permitindo ao economista servir mais eficientemente à 

sociedade”.735 Ressaltemos: não há nenhuma novidade no discurso enquanto 

governamentalidade; a diferença fundamental é que, a partir da não-necessidade de 

conjugar as vontades políticas devido ao recurso da coação, o economista paulista pode 

ultrapassar as indagações sobre os arranjos institucionais. 

Os textos de maioria dos economistas do período, que refletiram sobre o 

desenvolvimento do país, possuem passagens em que determinadas reformas não seriam 

capazes sem uma forte coação política. Campos, por exemplo, fala sobre como a 

“arregimentação do trabalho e a compressão do consumo efetuadas por métodos brutais 

são, entretanto, soluções dificilmente aceitáveis para a filosofia humanista do 

Ocidente”.736 Delfim compreende como a força de um regime que aceite essas “soluções 

dificilmente aceitáveis” para que suas teses de cunho universal funcionem no mundo real. 

Seus escritos sobre a metodologia da ciência econômica servem como uma forma de 

absorver essa coação em seu desenvolvimentismo. Ao se isolar nos modelos formais 

econômicos, Delfim assume a capacidade da ditadura de implementar suas ideias sem os 

obstáculos políticos típicos dos países subdesenvolvidos e reflete esta situação na 

reprodução de modelos universais. 

A partir disso, desenvolve a ideia de que somente o foco na produção de bens de 

capital poderia fazer com que o Brasil avançasse. Só que esse modelo possui duas pontas 

falhas em países atrasados: a primeira é que o consumo da população não permite uma 

poupança necessária para o investimento e, segundo, os empreendedores têm muito mais 

incentivos para investir na produção de bens de consumo do que de capital. É aí que o 

planejamento estatal se insere. Não só diminuindo o poder de consumo da população, 

transferindo renda para os empreendedores, como se utilizando de métodos que 

direcionem o investimento destes para bens de capital. Como Marineli nota, Delfim se 

utiliza de uma forma retórica que permite que estes grupos se encaixem nos seus modelos: 

                                                           

735 DELFIM NETTO, Antônio. Alguns Problemas do Planejamento para o Desenvolvimento Econômico. 

São Paulo: FCEA-USP, 1962. p. 5. 

736 Ibid. p. 51. 
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ao invés de referir-se aos grupos que lutam pelo excedente, sempre descreve a 

“coletividade”.737 É a coletividade que sofre um “sacrifício ponderável”.738 É a 

coletividade que aparece na esquematização do seu esquema de crescimento econômico: 

 

1. do nível do excedente econômico que a coletividade está disposta (no caso 

da economia de mercado) ou é forçada (no caso de uma economia centralizada) 

a realizar [...]; 2. da forma de aplicação desse excedente, pois que ele redunda 

em aumento da capacidade produtiva, somente quando reconduzido ao 

processo como aumento da quantidade de capital.739 
 

A coletividade se conecta diretamente com os termos condicionais que aparecem 

com frequência em seus textos, estabelecendo o raciocínio econômico e terminando-o 

com a frase com “a não ser sob coação política”.740 O condicionante permite que a 

coletividade seja construída no modelo sem levar em conta as disputas pelo excedente 

econômico que Furtado descreveu. Delfim se utiliza do condicionante para lhe permitir a 

descrição de modelos econômicos possíveis sob um regime ditatorial. 

Deve-se atentar que isso não significa ignorar a herança ibérica, apenas ignorar o 

lado institucional que ela acarreta em outros pensadores. Quando Delfim estabelece um 

esquema bastante brutal de transferência de renda do consumidor para empreendedor, ele 

está absorvendo a incapacidade do “nativo” sem levar em conta ferramentas que possam 

“educá-lo”. Não considerar a herança ibérica seria desenvolver um esquema keynesiano 

de estímulo a partir de ajustes macroeconômicos. O que temos com o teórico paulista é o 

reconhecimento das disputas dentro da sociedade brasileira, como vimos em sua história 

do café, só que com a decisão de ignorá-las a favor de um “governo de força”. Se não se 

conseguiu “galvanizar todas as classes sociais em torno do ideal do desenvolvimento”741, 

o governo de força o fará. Delfim concorda com os diagnósticos políticos de Furtado ao 

dizer que é “a minoria que detém o poder político em todos os sistemas que decide quais 

os objetivos a serem alcançados”,742 só que isso deixa de ser um defeito para se tornar 

uma qualidade quando combinada com a coação que permite tratar as classes como uma 

coletividade. 

                                                           

737 MARINELI, Felipe. O desenvolvimentismo de Antônio Delfim Netto: para além dos estigmas da 'teoria 

do bolo'. Revista Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 1, n.5, 2014. p. 8. 

738 DELFIM NETTO, Antônio. Alguns Problemas do Planejamento para o Desenvolvimento Econômico. 

São Paulo: FCEA-USP, 1962. p. 67. 

739 Ibid, p. 15. 

740 Ibid. p. 63. 

741 Ibid. p. iii. 

742 Ibid. p. vi. 
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Não só isso, mas também a forma como o discurso macroeconômico permite que 

as intervenções brutais se deem no campo dos agregados. A figura da “coletividade” só é 

possível pelo entendimento de que o estímulo da concorrência se dá através do manejo 

macro. A transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos são entendidas como 

deslocamento da renda para o investimento. O argumento aqui não é de que o discurso 

macroeconômico se torna o manipulador do modelo insensível às agruras humanas. A 

microeconomia malthusiana era perversa o suficiente para não nos deixarmos cair em 

hipóteses simplórias. A questão é como a macroeconomia torna o Estado o elemento 

decisório destes deslocamentos. A perversidade malthusiana se dava no “deixar a 

natureza agir”. Em seu livro impactante, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and 

the Making of the Third World, Mike Davis demonstra como a política de laissez-faire no 

século XIX foi o fator primário de genocídios como a fome irlandesa.743 Com a 

macroeconomia de Delfim, é o Estado que, tendo o funcionamento do modelo 

concorrencial baseado no investimento, torna a política perversa. O Estado precisa agir 

para garantir o funcionamento do mercado. Foi assim com a poupança forçada. Ela não é 

mais ou menos cruel que o laissez-faire; ela reproduz o entendimento da época, neste 

caso, a hidráulica macroeconômica. 

Um dos exemplos mais claros sobre isso é a posição de Delfim Netto sobre a 

reforma agrária. Os desenvolvimentistas analisados até aqui discutiam o caráter dessa 

reforma sem questionar sua necessidade. O PAEG (Programa de Ação Econômica do 

Governo), plano econômico instituído por Campos e Bulhões no governo Castelo Branco, 

estabeleceu diversas diretrizes para uma reforma agrária nos moldes liberais. A reforma 

sempre foi vista não só como instrumento de aumento da produção, dirimindo um dos 

fatores da inflação estrutural, como uma forma de se estabelecer pequenos proprietários 

imbuídos de espírito concorrencial e, além disso, um mercado consumidor capaz de 

alimentar a reprodução endógena do capital no país. 

Delfim parte da necessidade de aumento da produção para se combater a inflação 

que grassaria com o deslocamento para a produção industrial urbana, planejada por ele, 

só que, a partir disso, chega à conclusão contrária: a defesa da reforma agrária é resultado 

de um erro teórico por parte dos economistas brasileiros. Estes não levaram em conta que 

a oferta se modificou com o aumento dos preços, não havendo assim, uma verdadeira 

barreira estrutural. O que importa nessa análise é que Delfim acredita que as alterações 
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no campo devem ser grandes, só que a partir da mecanização de sua produção. Para ele, 

é preciso aumentar a produtividade a partir do capital fixo, não estabelecendo um 

bloqueio para o que realmente importa: a industrialização nacional. Este tipo de proposta 

nos leva de volta à relação coação política/tecnização da economia, porque deixa de focar 

nas possíveis consequências de um aumento de uma população insatisfeita nos centros 

urbanos e seu papel nas disputas sociais já que o instrumento repressor permite não 

considerar essas reivindicações. 

O Estado ditatorial tem esse efeito que poderia ser considerado paradoxal: a sua 

capacidade de coerção o transforma no principal ator da economia ao mesmo tempo em 

que desaparece das análises formais. Retirada a disputa entre as classes como obstáculo 

para o desenvolvimento, o fine tuning keynesiano pode funcionar em uma economia 

subdesenvolvida sem se relacionar aos problemas considerados típicos dos países 

subdesenvolvidos. Assim, a reforma agrária que tinha como objetivo final criar uma 

classe de empreendedores pequenos e médios, capazes de contribuir para o crescimento 

endógeno da economia, é preterida em favor de um crescimento baseado na indústria que 

pode ignorar em grande parte a criação da sociedade concorrencial que seria a 

impulsionadora desse processo. 

Mesmo assim, ao contrário da famosa pecha do “crescimento do bolo”, Delfim 

mostra muita consciência de que a principal questão é a forma de sua distribuição.  

 

Portanto, na medida em que êle funciona, na medida de desenvolvimento que 

realiza não devemos esperar maior paz. Nós devemos esperar maiores 

complicações, maiores atritos, maior disputa em tôrno do bolo que está 

crescendo. Cabe ao governo, neste sistema, ordenar êste processo de disputa 

social. Cabe ao govêrno criar condições para que, dentro das instituições 

vigentes, se processem as adaptações e se perpetuem essas condições de 

autoestímulo entre oferta e demanda e demanda e oferta. Se por alguma forma 

o processo se estanca, todo o sistema entra em estado de murchidão. Êle 

hiberna e fica esperando nôvo momento para emergir.744 
 

Pode-se ler no trecho acima como não se deve ter a coação do Estado como um 

elemento de modificação do discurso econômico, mas sim como um facilitador para que 

economistas como Delfim Netto pudessem focar-se na ciência econômica como discurso 

científico. O seu “cabe ao governo” serve como senha para a repressão de “vazamentos” 

extra econômicos, não os deixando interferir no processo universal macroeconômico de 

“autoestímulo entre oferta e demanda e demanda e oferta”.  

                                                           

744 DELFIM NETTO, Antônio. Alguns Problemas do Planejamento para o Desenvolvimento Econômico. 

São Paulo: FCEA-USP, 1962. p. 17.  
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 Discorrer sobre a relação coerção e isolamento da economia das matrizes 

histórica, social e cultural nas teses do economista nos permitem compreender de forma 

mais explícita como o desenvolvimentismo, mesmo inserido dentro de hipóteses 

culturais, sociais e históricas e tendo o iberismo como plano de fundo, podia ser teorizado 

com essas bases sendo emudecidas, de forma a criar a sensação de um discurso neutro. 

Um economista que se utilizou da coação do Estado, mesmo sem expressá-la 

como elemento teórico em seus textos foi Mário Henrique Simonsen, estudioso colocado 

por seus pares como o mais importante economista brasileiro, rivalizando com Celso 

Furtado. Entre aqueles mais afeitos ao livre mercado é ele quase sempre o escolhido como 

o grande nome do pensamento econômico nacional. Os motivos para essa escolha nos 

parecem bastante óbvios quando prestamos atenção no livro-depoimento sobre o 

economista: mais do que uma teoria específica, Simonsen é sempre celebrado pela sua 

verve matemática. Engenheiro de formação, como tantos outros, são poucos os 

depoimentos sobre ele que não enfatizam a sua facilidade e genialidade com a construção 

e resolução de problemas matemáticos. Dessa forma, Simonsen representa cada vez mais 

a matematização da ciência econômica e sua suposta cientificidade. Porém, enquanto a 

matematização representou, na emergência do neoliberalismo, uma extremização do 

comportamento racional (veremos no próximo capítulo), o pensador carioca não pode ser 

colocado dentro dessa matriz. Pelo contrário, suas críticas às hipóteses das expectativas 

racionais dos novos clássicos nos mostram quão errado é assumir uma importação 

imediata das teses em voga nos países centrais e como a noção do Estado como construtor 

da sociedade concorrencial ainda estava presente no autor. 

Ao se estudar a incorporação da matemática como explicação econômica em 

Simonsen, notaremos como ainda é um representante do concorrencialismo 

desenvolvimentista. É a partir de planos de trabalho de impulsionamento da economia 

subdesenvolvida que a matemática vai entrando no discurso econômico nacional. Da 

mesma forma que o keynesianismo e sua macroeconomia hidráulica foram fatores da 

matematização da economia no exterior, os diversos planos e técnicas típicos do 

desenvolvimentismo tiveram papel em dar destaque a economistas mais “técnicos” como 

ele. 

Assim, o fato de diversos economistas notórios da época terem feito o curso de 

Engenharia Econômica é interessante, já que esse curso se assemelharia hoje ao de 

engenharia de produção, mais focado na criação de projetos e planos de trabalho do que 

em teses abstratas sobre o funcionamento do livre mercado. A ordem do dia era planejar, 
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mesmo que esse planejamento fosse dado dentro de um ideal livre-mercadista. A 

matemática entrara como um instrumento para tal e não como linguagem tradutora de 

comportamentos perfeitamente racionais e típicos do individualismo maximizador. Por 

isso, é importante nos atentarmos para o fato de que a econometria se desenvolveu muito 

associada ao keynesianismo. A Comissão Cowles, por exemplo, muito citada como uma 

das principais fontes dos primeiros estudos econométricos era tida pelos seus colegas de 

Chicago como um ninho de keynesianos.745 Como discutiremos mais adiante: não se pode 

confundir a matematização com o “imperialismo da ciência econômica”; a matemática 

funciona muito mais como um instrumento retórico, no sentido que Deirdre McCloskey 

lhe dá, do que um aparelho de transformação discursiva. Ela é a tradução do 

comportamento racional em uma linguagem lógica, sendo a consequência e não a causa. 

Quando os neoliberais de hoje em dia cantam louvores a Simonsen, entendem-no 

como um precursor de seus métodos matemáticos, como um depurador da ciência, sem 

perceberem que aquele diferenciava-se muito de suas ideias. Não na dicotomia 

keynesianismo versus novos clássicos, mas no papel que o Estado deveria exercer na 

construção da sociedade concorrencial. Mesmo tido como um liberal anti-Estado, 

Simonsen era um liberal dos moldes que vimos desse período: o Estado, ao mesmo tempo 

que garante o funcionamento do mercado no viés “novo liberal”, deve intervir para a 

criação da sociedade concorrencial. Como Simonsen afirma em entrevista: 

 

O Estado é insubstituível como provedor de bens públicos, o suprimento de 

educação básica, suprimento de saúde básica, segurança e justiça, forças 

armadas etc. E o Estado tem que ter uma função regulamentadora da economia. 

As regras econômicas, os códigos que são sempre conhecidos, a parte jurídica 

e econômica são interligadíssimas nisso.746 
 

Se esta parte reproduz a ideia “novo liberal” de conexão entre parte jurídica e 

econômica para melhor fazer funcionar o livre-mercado e a extrapola com o Estado como 

provedor de bens públicos, mais sintomático é quando, junto com Roberto Campos, 

declara que “o planejamento é, em si mesmo politicamente neutro[...] se indicar metas 

gerais de crescimento com o estabelecimento de incentivos à ação empresarial”,747 

                                                           

745 Roy Weintraub argumenta que a Comissão Cowles foi um poço de desavenças nos anos 40, já que 

várias vertentes se encontravam em seus postos. Podemos dizer que nenhuma das correntes escapara à 

matematização, sendo o espírito keynesiano algo essencial para isso. WEINTRAUB, E. Roy. How 

economics became a mathematical science. Durham, N.C: Duke University Press, 2002. p. 120. 

746 SIMONSEN, Mario. In: BIDERMAN, C.; COZAC, L.F.; REGO, J. M. Conversas com economistas 

brasileiros. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 203. 

747 COVRE, Maria de Lourdes M. A fala dos homens: análise do pensamento tecnocrático (1964-1981). 

São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 86. 
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deixando de lado a retórica de que metas e incentivos estabelecidos fora do mercado 

levam necessariamente à ineficiência. 

Por isso que a matematização da economia nele não é indício da naturalização do 

mercado a partir da formalização de a prioris, como será visto no pensamento neoliberal 

no capítulo 5. Mesmo que assuma axiomas dentro da fórmula do equilíbrio geral e 

reproduza a maior parte do repertório ortodoxo, Simonsen ainda é um animal do ambiente 

do concorrencialismo desenvolvimentista. Não é por menos que a ideia de inflação que 

Simonsen constrói a partir de sua visão matemática irá conter elementos que servirão ao 

diagnóstico heterodoxo da inflação. Como diz Barbosa: “a heterodoxia do Plano Real é a 

versão moderna, num ambiente macroeconômico completamente diferente, das ideias do 

Simonsen da época da estabilização Campos-Bulhões”.748 

Barbosa lembra que, ao perguntar de onde veio o modelo de inflação, Simonsen 

respondeu que retirara a ideia de um paper sobre a inflação chilena, o que levou os 

estudiosos a conectarem sua tese com a cepalina, que já estudamos. A diferença com a 

tese cepalina é que Simonsen se utiliza de diversos modelos matemáticos ao invés de 

recorrer às estruturas desiguais legadas por fatores culturais, sociais e históricos. Como 

ele próprio explica em entrevista: “não é a ideia do conflito distributivo que explica a 

inflação, ‘explica-se’ um pouco do que se passa na cabeça do político que faz a 

inflação”.749 Dessa forma, Simonsen desloca a explicação cepalina para um modelo 

formal. Isso fica claro em seu livro de 1969, Brasil 2001, em que expõe a sua explicação 

sobre a inflação, ao mesmo tempo que denuncia a comunicação mística estruturalista que 

pretende “revogar a penosa aritmética do desenvolvimento pela reforma das 

estruturas”.750 O economista isola a relação entre o papel das estruturas e os mecanismos 

de propagação conectando estes últimos a uma inflação de demanda, gerada pela 

irresponsabilidade do Estado.  

O que se tem é uma tentativa de se retirar as restrições típicas das economias 

subdesenvolvidas como causas da inflação para tornar os seus efeitos através da relação 

clássica Estado versus mercado, em que o primeiro gera os efeitos que causam o conflito 

distributivo. Repetindo: “explica-se um pouco do que se passa na cabeça do político que 

faz a inflação”. 

                                                           

748 BARBOSA, Fernando de Holanda. Contribuição Acadêmica de Mário Henrique Simonsen. Revista de 

Econometria, Rio de Janeiro, v.17, n. 1, 1997. p. 123. 

749 SIMONSEN, Mario.  In: BIDERMAN, C.; COZAC, L.F.; REGO, J. M. Conversas com economistas 

brasileiros. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 212. 

750 SIMONSEN, Mario Henrique. Brasil 2001. Rio de Janeiro: Apec, 1969. p. 53. 
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Isso não significa retirar o iberismo da explicação econômica, mas deslocá-lo. Um 

exemplo é quando procura explicar o porquê serem os países subdesenvolvidos que 

sofrem com esse tipo de inflação: 

 

Em primeiro lugar, é preciso uma certa insensibilidade popular às causas da 

inflação. Embora nenhum povo se componha exclusivamente de peritos em 

teoria de inflação, é provável que os graus de sensibilidade para a percepção 

do problema variem consideravelmente, e que sejam naturalmente menores 

nos países subdesenvolvidos. No Brasil, conquanto a massa abomine a alta 

contínua de preços, não há notícia de qualquer manifestação de protesto 

popular contra os déficits orçamentários.751 
 

Se nenhuma população entende de economia, há aquelas que são mais resistentes 

às políticas econômicas “populistas” que alimentam o conflito distributivo. E as 

referências para esse substrato psicológico são variadamente descritas em capítulos do 

livro como “O problema educacional” e “análise antieconômica”, em que o autor discorre 

sobre os problemas históricos causados pela herança ibérica. Podemos verificar um 

exemplo sobre a relação entre a educação como formadora de capital humano e a baixa 

produtividade nacional: 

 

Um dos maiores defeitos da chamada tradição cultural brasileira é a de quase 

sempre ter encarado a educação como um bem de consumo, muitas vezes até 

supérfluo, e não como matéria-prima básica de produção. A cultura, nesse 

sentido tradicional, constituía um complemento refinado ao lazer, e não um 

instrumento de trabalho. [...]Primeiro, pela ênfase desproporcionada nas 

chamadas "humanidades" e pelo descaso à formação técnica e científica. 

Segundo, pela superficialidade verbalista do conhecimento transmitido. 

Terceiro, pela dissociação entre a educação oferecida e as necessidades do 

mercado de trabalho. É interessante analisar cada um desses pontos.752 
 

Essa é uma análise que já vimos nos cientificistas da virada do século XX, nos 

autoritários da década de 1930 e como característica do homem cordial de Buarque de 

Holanda. Ao mesmo tempo que Simonsen exige um maior formalismo dos estruturalistas 

e maior adesão aos componentes ortodoxos da ciência, o recurso ao iberismo é essencial 

para a explicação do atraso. Porém, mesmo que faça muitas críticas duras aos seus 

adversários e critique seu “antitecnicismo”, Simonsen ainda se alinha ao 

desenvolvimentismo corrente do período. Não só reabilita estruturalistas ao dizer coisas 

como “excetuando talvez a palavra “estrutural”, nenhum economista ortodoxo deixaria 

de concordar com esse ponto de vista [estruturalista] e o debate assim se transforma em 

                                                           

751 Ibid. p. 100. 

752 Ibid. p. 222. 
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simples jogo de palavras”753, como entende que o crescimento e o desenvolvimento são 

as prioridades da política econômica e não a inflação.  

A relação entre Estado e mercado não pode ser entendida como neoliberal no 

economista. Apesar de defendermos que o Plano Real funcionou como porta de entrada 

para uma modificação da gestão da população através do discurso econômico e, como 

veremos, a tese sobre a inflação de Simonsen ser um ponto de partida para o plano, a 

maneira como enxerga o papel do Estado na construção da sociedade concorrencial é 

ainda complementar ao mercado e não substituível por ele. Se Simonsen é o grande nome 

da introdução da matemática como linguagem de explicação sobre comportamentos 

econômicos no Brasil, ele ainda rejeita os postulados que formarão o pensamento 

neoliberal. Por isso que o estruturalismo, ainda que um adversário, é um interlocutor 

válido para ele. Deixará de ser para os neoliberais, como veremos no capítulo 5. 

 

4.6 Teoria da dependência e o fracasso da burguesia nacional 

 

O desenvolvimentismo de poupança forçada e o fracasso da coligação nacionalista 

democrática contra o golpe militar provocou fortes reações nos diversos pensadores 

progressistas da época. A análise desse fracasso se tornou o alvo principal dos estudiosos 

que buscavam se encaixar dentro de uma versão de desenvolvimento econômico como 

via de independência nacional. Porém, da mesma forma que os teóricos ligados ao 

governo militar, não provocaram nenhuma mudança significativa no discurso econômico. 

Esses pensadores não só continuam a refletir a governamentalidade macroeconômica, 

como exacerbam o principal ponto do subdesenvolvimento como um caso especial dentro 

dessa governamentalidade: a falta da sociedade concorrencial. 

É muito importante nos voltarmos para esse grupo porque demonstra como a 

governamentalidade macroeconômica não pode ser pensada como ideologia ou corrente, 

como o pensamento liberal ou neoliberal o são na maioria das vezes, mas sim embasam 

todos as versões correntes. Mesmo teses derivadas de forte viés marxista, como é o caso 

da teoria da dependência, revelam este aspecto. No caso da teoria da dependência, como 

proposta por Fernando Henrique Cardoso, é ainda mais explícita esta característica. 

                                                           

753 SIMONSEN, Mario Henrique [1964] apud CABELLO, Andrea Felipe. As contribuições à 

macroeconomia de Mário Henrique Simonsen. 2012. 195 f. Tese (Doutorado em Economia) – 

Departamento de Economia. Universidade de Brasília/UnB, Brasília. p. 72. 
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Seus escritos da década de 60 acabam por formar um conjunto bastante evidente 

da conexão entre a falta da sociedade concorrencial e a herança ibérica no Brasil. Com 

eles, Cardoso busca compreender como se dão as mudanças sociais que permitem o 

desenvolvimento econômico da nação junto com a necessidade de respostas para o 

fracasso da coalizão desenvolvimentista no país. 

Usualmente, a obra desse período de Cardoso é resenhada em sua comparação 

com o corpus teórico marxista por dois motivos: o fato de ser um integrante do famoso 

Seminário Marx, grupo de estudos reunindo docentes e discentes da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências da Universidade de São Paulo entre os anos de 1958 e 1964, 

e o fato de que a teoria da dependência teve precursores marxistas como Paul Baran, Paul 

Sweezy e André Gundar Frank e foi desenvolvida inicialmente no Brasil por marxistas 

como Theotonio dos Santos, Vania Bambirra e Ruy Mauro Marini. 

As acusações a Cardoso de “desossar” o marxismo em suas análises para 

transformá-las em uma investigação de matriz weberiana, como é o caso de Contrim e 

Traspaldini754, nos importa menos pela questão acadêmica do que como um 

enquadramento formal nas inquirições do desenvolvimentismo. Se Traspadini faz uma 

conexão direta da “falsa” teoria da dependência de Cardoso às políticas neoliberais de seu 

governo755, tentamos compreender a continuidade do presidente com o teórico a partir 

dos marcos da governamentalidade concorrencial. A famosa polêmica sobre a frase 

proferida pelo presidente “esqueçam o que escrevi”, que Cardoso jura nunca ter 

pronunciado, marca esta tensão. Enquanto alguns acusaram o presidente de dar as costas 

para suas análises em favor de um projeto conservador, muitos outros apontaram que o 

embrião do neoliberalismo de FHC já estava todo descrito em seus textos.  

Não nos importa traçar a evolução ou não de um pensador individual, por mais 

que a carreira do político paulista seja singular no horizonte das alterações do pensamento 

político nacional. O que nos interessa é compreender como seu pensamento representa a 

governamentalidade concorrencial e, se a sua trajetória revela que as teorias 

desenvolvimentistas de ontem são mais próximas do neoliberalismo de hoje do que 

imaginam a maioria dos historiadores. Ele não é o símbolo de uma traição dolorida por 

parte de uma série de intelectuais que se bandearam para a direita nos anos 80 e 90, mas 

                                                           

754 TRASPADINI, Roberta. A Teoria da (Inter)dependência de Fernando Henrique Cardoso. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1999; COTRIM, Ivan. Fernando Henrique Cardoso: capitalismo dependente e 

politicização. São Paulo: Porto de Idéias, 2015. 

755 TRASPADINI, Roberta. A Teoria da (Inter)dependência de Fernando Henrique Cardoso. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1999. 
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um exemplo de que o desenvolvimentismo e o neoliberalismo se encontram dentro da 

mesma gramática, com valências opostas. 

Teremos a oportunidade de estudar isso com mais atenção no próximo capítulo. 

Nos atentaremos agora à guinada política que Cardoso opera no desenvolvimentismo. Em 

seu livro de 1970 com Enzo Faletto, Dependência e Desenvolvimento na América Latina, 

o autor propõe uma série de alterações no estudo do desenvolvimento que acredita 

necessárias para se entender os seus limites e capacidades. Se economistas como Delfim 

Netto acabaram por eclipsar as raízes históricas, culturais e sociais do crescimento 

econômico a partir da capacidade coercitiva do Estado, Cardoso traça exatamente as bases 

que tornam capaz o Estado coercitivo. Nesse sentido, recupera muito o senso que Furtado 

pretendera dar às suas análises econômicas e espera ultrapassá-las descartando qualquer 

ligação do conceito de desenvolvimento com sua face puramente econômica.  

Desenvolvimento para Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto é o                                                      

“resultado da interação de grupos e classes sociais que têm um modo de relação que lhes 

é próprio [...] interesses materiais e valores distintos, cuja oposição, conciliação ou 

superação dá vida ao sistema sócio-econômico”.756 Criticando os diversos sentidos que 

foram dados ao desenvolvimento, principalmente provindos do etapismo rostoviano, os 

autores pretendem conferir novo sentido à relação de centro-periferia cepalina, estudando 

a diferença dos caminhos percorridos nos países latino-americanos a partir das relações 

sociais construídas historicamente na ligação entre esses países e os centros capitalistas. 

Isso significa dizer que o “reconhecimento da historicidade da situação de 

subdesenvolvimento requer mais do que assinalar as características estruturais das 

economias subdesenvolvidas”757 e entender os limites do desenvolvimento nesses países 

é traçar como se deram as relações entre as classes sociais que conseguem dominar o 

Estado e como ele é utilizado como manutenção ou transformação das bases econômicas. 

Daí vem o conceito de dependência, pois se o subdesenvolvimento “caracteriza 

um estado ou grau de diferenciação do sistema produtivo”,758 ela                                     “alude 

diretamente às condições de existência e funcionamento do sistema econômico e do 

sistema político, mostrando a vinculação entre ambos, tanto no que se refere ao plano 

interno dos países como ao externo”.759 

                                                           

756 CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina: Ensaio de interpretação sociológica. Terceira Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. p. 22. 

757 Ibid. p. 26. 

758 Ibid. p. 26. 

759 Ibid. p. 27. 
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Um dos centros dessa análise é a demonstração de que a crise de 1929 não teve a 

capacidade por si só de alterar as estruturas econômicas brasileiras. Antes de assumir um 

automatismo entre a incapacidade de se importar e a criação de um excedente das 

exportações como responsáveis por uma nova configuração, os autores ressaltam que os 

caminhos tomados pelas nações nesse período são limitados pelas posições das classes 

no seu período anterior. Com isso, um país pode estabelecer políticas temporárias de 

enfrentamento da crise sem que isso altere as relações de força que a compõem.  

Ao partirem das relações sociais entre classes para determinar os caminhos 

possíveis de desenvolvimento econômico de uma nação, os autores localizam nos 

conflitos entre grupos as possibilidades e barreiras para o desenvolvimento. A dualidade 

estrutural econômica, base primeira das análises cepalinas, é refutada em nome da 

interação que as diversas camadas possuem dentro da sociedade do país e suas relações 

com os centros capitalistas. Os grupos "modernizadores" e os interesses oligárquicos 

regionais se estruturam dentro do sistema produtivo a partir da história e são as interações 

entre si, com o exterior e a sua dominação do Estado que irão definir os caminhos do país. 

Essa análise busca ultrapassar a dicotomia periferia-centro retirando o papel de “vilão” 

dos países centrais. Afinal, o “atraso” passa a se dar muito mais pelas maneiras como as 

classes de um país interagem entre si e com o exterior. As economias desenvolvidas 

deixam de ter um papel maligno de antemão para este ser estabelecido na maneira como 

suas influências são absorvidas pelos países subdesenvolvidos. As modificações da 

estrutura econômica mundial alteram as relações internas e externas sem um 

determinismo prévio. 

Se Cardoso aproxima-se de Furtado no estudo dos conflitos entre os grupos pela 

decisão do uso do excedente econômico, deve-se atentar para o fato de que não são 

simples arranjos institucionais ou a ascensão de um grupo ao Estado que soluciona a 

situação para o primeiro. Quando este analisa o fracasso do desenvolvimento irá se focar 

nos limites que os arranjos entre grupos formam para a política desenvolvimentista. Como 

explica: 

 

Também no Brasil a sustentação política do desenvolvimento interno era 

integrada por grupos com interesses contraditórios; necessitava-se uma aliança 

política com os setores mais atrasados da estrutura produtiva brasileira (os 

latifundiários não-exportadores) para chegar a uma política de criação de 

setores econômicos modernos que permitissem criar uma possibilidade de 

incorporação das massas. Por outro lado, a viabilidade de tal política passava 

a depender precisamente de uma divisão entre os setores populares: a massa 

urbana que se beneficia do desenvolvimento e a rural que nele não é 
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incorporada. Isso ocorreu porque o sistema de acumulação e de expansão 

econômica -dada sua taxa relativamente limitada de crescimento -não 

suportaria a pressão salarial provocada pela incorporação ao mercado de 

trabalho, em condições mais favoráveis, de amplos setores rurais, como 

também porque se se tentasse a incorporação dos camponeses estourar-se-iam 

os marcos da "aliança desenvolvimentista" -que incluía os latifundiários -pois 

a força política dos setores latifundiários baseia-se na manutenção de uma 

ordem que exclua a massa rural dos benefícios da participação econômica, 

política e social.760 
 

Como pode-se ler acima, não seria a simples racionalidade do Estado capaz de 

resolver os conflitos e interesses contraditórios. A conexão entre setores modernizantes e 

latifundiários, se em um primeiro momento, funcionara como impulso para o 

desenvolvimento, principalmente com uma grande entrada de divisas que permitia a 

distribuição sem conflitos, se torna uma barreira intransponível quando a modernização 

exige políticas que contrariem os interesses de setores dentro da coalizão dominante. 

Essa é a conexão com a grande polêmica do livro de Cardoso e Faletto. Ela vem 

da solução encontrada pelos autores para ultrapassar os conflitos paralisantes dos países 

latino-americanos. Para eles, como as relações internas entre grupos são afetadas pela 

maneira como estes interagem com os setores externos, a modernização viria a partir do 

capital externo no momento que a economia mundial se modificara. Como Traspadini 

interpreta, a emergência do capital monopolista no mundo faz com que Cardoso defina o 

nacionalismo da época do “crescimento para dentro” como uma barreira a essa fase. É 

esse nacionalismo que imperou nas políticas desenvolvimentistas que precisa ser 

superado, compreendendo que na fase monopolista os avanços só podem ser alcançados 

a partir da associação com os capitais das economias centrais.761 Se o Estado tivera um 

papel importante na fase anterior, no “novo tipo de desenvolvimento”, os                

“mecanismos de controle da economia nacional escapam parcialmente do âmbito interno 

na medida em que certas normas universais do funcionamento de um sistema produtivo 

moderno, impostas pelo mercado mundial, não permitem alternativas”.762 Declara-se aí a 

incapacidade da resolução da disputa entre as classes surgido no desenvolvimento 

nacional. Se Cardoso e Furtado assemelham-se na perspectiva da disputa sobre o 

excedente, o primeiro não acredita que um grupo neutro possa arbitrar esses conflitos a 

                                                           

760 Ibid. p. 106. 

761 TRASPADINI, Roberta. A Teoria da (Inter)dependência de Fernando Henrique Cardoso. Rio de 

Janeiro: Topbooks, 1999. pp. 97-99. 

762 CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América 

Latina: Ensaio de interpretação sociológica. Terceira Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. pp. 

129-130. 
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partir de seu domínio do Estado. O que resta é compreender que somente a associação 

com o capital estrangeiro e a transferência de know-how e outros benefícios trazidos pelas 

filiais das empresas monopolistas permitem um avanço econômico. 

Essa defesa do capital externo como modernizador não deve ser restrita às 

interações entre classes descritas no livro Dependência e Desenvolvimento na América 

Latina. Existem outros condicionantes que levam Cardoso a essa conclusão e a principal 

delas é o “atraso” de nossa classe industrial. E nos interessa sua análise no seu texto 

Empresário Industrial e desenvolvimento económico no Brasil na medida em que irá 

estabelecer uma relação direta com o empreendedor schumpeteriano. 

Dessa forma, Cardoso já inicia seu texto analisando o empreendedor 

schumpeteriano e como ele se encaixa na fase monopolista do capitalismo. Para o autor, 

apesar dos méritos das teses de Schumpeter, a fase atual do capitalismo desloca as 

inovações do gênio inovador individual para o nível das empresas e de seus processos. O 

empresário-inventor será aquele capaz de “pôr em prática técnicas que assegurem 

vantagem econômica, do que na medida em que forem capazes de inventar práticas 

comerciais, financeiras ou de produção”.763 

Por isso, Cardoso, em sua pesquisa com empresários brasileiros, terá o foco 

voltado para a inovação dos processos e aí entra a noção do iberismo, quando ao analisar 

como se deu o modelo de sociedade brasileira, a contrapõe com as economias 

desenvolvidas em que “a invenção de um modêlo de ação econômica racional e o primado 

da classe econômica por excelência — a burguesia — são a história do 

desenvolvimento”.764 Ao responder às alternativas propostas pelo isebiano Hélio 

Jaguaribe do estímulo do Estado para impulsionar o espírito schumpeteriano brasileiro, 

Cardoso ressalta que as “práticas empresariais eram rotineiras e os empreendedores, com 

poucas exceções, não chegaram a formular uma política nacional de industrialização, nem 

a organizar, portanto, focos e grupos de pressão neste sentido”765 e somente com a 

chegada do capital estrangeiro se adota um “caráter induzido” mais agressivo, condizente 

com o espírito do capitalismo. 

Tudo isso está na conexão fazenda/indústria que o autor insiste em ressaltar. 

Mesmo sem citar nomes, o sociólogo paulista estabelece uma relação direta entre as 

                                                           

763 CARDOSO, Fernando Henrique. Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil. São 

Paulo: Difel,1964. p. 24. 

764 Ibid. p. 73. 

765 Ibid. p. 83. 
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relações patrimoniais de Buarque de Holanda, Freyre e Faoro na condução da indústria 

nacional. 

Ao identificar o crescimento da indústria com os filhos dos grandes fazendeiros, 

ele transporta as relações não-concorrenciais para a indústria brasileira. As “empresas 

clânicas”, como ele as denomina, não permitem uma racionalização dos processos que 

possibilitam o avanço no capitalismo monopolista. Associando a rotina industrial 

brasileira à rotina da fazenda, seus vícios são reproduzidos. Tanto o prestígio 

bacharelesco transferido para a propriedade da fábrica como os laços de fidelidade 

ultrapassando o raciocínio mercantil. Os resultados são a incapacidade de se formar uma 

gestão eficiente como quando o “chefe-da-família depositava confiança cega em seu 

auxiliar, negando-se a retirar dêle prerrogativas de decisão, mesmo diante dos desastres 

ocasionados por sua falta de senso administrativo”.766 

Toda essa estrutura atrasada não se relaciona diretamente com a conexão que se 

estabelece entre as indústrias e o Estado. Ao invés de se modernizarem e formarem uma 

consciência de grupo, exigindo conjuntamente medidas que estabeleçam um padrão que 

permita a modernização da indústria nacional, as indústrias clânicas permanecem no 

“aventureirismo”, requisitando favores governamentais. Por isso, Cardoso explica que as 

diversas requisições pelos grupos formados pelos industriais têm menos um caráter 

coletivo do que retórica em busca de favores. Podemos perceber como o iberismo atua 

nas duas pontas formando um círculo vicioso, o uso do termo aventureirismo, remetendo 

às críticas à colonização portuguesa gananciosa não é por acaso. O espírito não-

concorrencial na empresa clânica se amalgama com o patrimonialismo do Estado 

formando um bloqueio para o progresso nacional. O Estado que distribui favores e não 

estabelece um padrão de conduta racional a longo prazo, capaz de permitir o planejamento 

a longo prazo das indústrias, reforça a necessidade de gestões nas fábricas que consigam 

lidar com esse padrão “irracional”, enquanto essas empresas clânicas são formadas por 

um espírito que se aventura no curto prazo, exigindo favores do Estado. Nada mais natural 

que Cardoso chegue à conclusão da necessidade do capital estrangeiro como instrumento 

capaz de quebrar esse círculo do “anti-empreendedor” e da “industrialização 

extensiva”.767 

Deve-se ter em conta que a teoria da dependência e todas as outras teses que 

buscam explicar os fracassos das políticas desenvolvimentistas e compreender o golpe 

                                                           

766 Ibid. p. 103. 

767 Ibid. p. 129 
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militar dentro deste quadro não fizeram parte das políticas econômicas do período. Pelo 

contrário, podemos dizer que são reações que buscam embutir (“embedded”) a economia 

na política, cultura e sociedade (no sentido polanyiano) frente à tática política de 

insulamento do destacamento do discurso econômico. O importante em estudarmos essas 

versões é notar que, se parecem contrárias, elas partem do mesmo pressuposto da falta da 

sociedade concorrencial no Brasil. Se disputam nos remédios ou mesmo na explicitude 

da herança ibérica, elas partem da incapacidade do brasileiro em constituir sem ajuda uma 

sociedade concorrencial.  

As diferenças são marcantes em relação ao “novo liberalismo” ou keynesianismo 

hidráulico nos países centrais exatamente por isso. Enquanto lá as ferramentas 

econômicas usuais são consideradas suficientes para o bom funcionamento do mercado, 

a criação do subdesenvolvimento estabelece de início a necessidade de reformas mais 

profundas em toda a sociedade. Os principais dispositivos e aparatos de governar que 

emergem nesse período, conectados ao discurso desenvolvimentista, são exemplos disso: 

são instituições estatais ou paraestatais que procuram dar conta da falta do espírito 

concorrencial. O foco na necessidade de se educar a população e a ascensão de 

instituições estatais e paraestatais de financiamento de pesquisas e educação denunciam 

que o aumento da produtividade a partir deles não podia ser confiado à iniciativa privada 

nacional, entendida como frágil e eivada de vícios ibéricos. Monetaristas, estruturalistas 

ou dependencistas inseriam-se nessas instituições e subscreviam a esse discurso. A 

herança ibérica servia como ponto de partida para as teses econômicas, seja inserindo-a 

no modelo a partir da assunção de um poder coercitivo, seja a explicitando. 
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Capítulo 5 — Neoliberalismo como nova razão do mundo 

 

 

An economist is an expert who will know tomorrow why the things 

he predicted yesterday didn’t happen today. 
 

Laurence J. Peter — educador e administrador canadense 

 

 

Um conceito central nos estudos da governamentalidade neoliberal é o de capital 

humano. Segundo essa bibliografia, é quando o conceito de capital é expandido de forma 

a abarcar atividades humanas antes ignoradas pela ciência econômica que a racionalidade 

do sujeito-empresário neoliberal pôde emergir. Concordamos com a versão, porém 

acreditamos que nenhum autor procurou desvendar as articulações entre as práticas nas 

empresas, a crescente formalização da macroeconomia na ciência econômica e a ebulição 

política que se iniciou nos anos 1960. Em nossa percepção, é somente quando todos esses 

elementos imbricaram-se que a ideia de capital humano pôde desvincular-se da gramática 

novo liberal-desenvolvimentista para tornar-se peça fundamental da racionalidade 

concorrencial neoliberal. Tendo isso em vista, para entendermos como o neoliberalismo 

surgiu, é preciso começarmos pelo surgimento do conceito de capital humano como fruto 

da governamentalidade concorrencial desenvolvimentista nos países desenvolvidos. 

 

5.1 Os microfundamentos da macroeconomia, capital humano e a volta do homo 

economicus 

 

5.1.1 Financeirização e derrocada do gerencialismo 

 

A epígrafe do capítulo anterior reproduz a ideia geral do concorrencialismo 

desenvolvimentista: “é preciso mais do que a industrialização para industrializar-se” 

tornou-se uma verdade ao lidar com o que eram vistas como populações despreparadas, 

sem o espírito concorrencial necessário para o avanço econômico. Trabalhar para o 

progresso nesses locais significava ultrapassar os elementos usuais dos modelos 

econômicos e o resultado disso é que a busca pelos fatores de crescimento nos países 

subdesenvolvidos acabou por expandir a noção de capital presente no pensamento 

econômico, já que para que eles pudessem crescer, fatores como educação e mudanças 
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institucionais cada vez mais eram considerados como necessários, não acessórios. 

Reproduzindo as modificações nos próprios dispositivos de governo da população que, 

como estudamos, estabeleciam a promoção da educação e mudanças institucionais e 

organizacionais como importantes para a reprodução de um modelo macroeconômico 

saudável, a ciência econômica ia absorvendo — primeiro através de modelos de 

crescimento — o que antes eram elementos exógenos (típicos dos subdesenvolvidos) nos 

modelos econômicos convencionais.  

Por isso, ao estudarmos os desdobramentos paralelos em países desenvolvidos no 

período, podemos entender que não foi o simples preconceito com a “sociedade atrasada” 

que gerou a noção desenvolvimentista, mas sim a falta de aparatos, dispositivos e práticas 

que pudessem estabelecer o debate no mesmo plano. Sem o conjunto de instituições de 

welfare ou regulações do trabalho que já caracterizavam os países europeus e Estados 

Unidos, o Brasil (e outros subdesenvolvidos) só podia se fixar em um modelo de 

planejamento de elevação do capital expandido através de aparatos estatais ou 

paraestatais como o BNDES, Capes e outros. A falta de um sistema macroeconômico 

capilarizado de trato dos pobres tornou a relação entre planejamento, Estado e elevação 

do capital – por meio da criação da sociedade comercial – o centro do debate. Só que isso 

não significa que o pensamento desenvolvimentista restringiu-se aos países atrasados: nas 

nações desenvolvidas, a preocupação desenvolvimentista com elementos que escapavam 

ao modelo também ia surgindo, mas, ecoando suas práticas, tomou um rumo diverso, que 

abriria espaço para o surgimento do sujeito empresarial que se tornou a base do 

concorrencialismo neoliberal. 

Nesse sentido, veremos como a expansão da ideia de capital humano (tão 

importante para a emergência do neoliberalismo nos estudos de governamentalidade) 

surgira das práticas concorrenciais macroeconômicas e keynesianas dos anos 50 e 60, não 

de uma linha direta do pensamento novo liberal. O capital humano começa 

“desenvolvimentista” e só pôde tornar-se base do concorrencialismo neoliberal a partir 

de uma combinação nas modificações das práticas administrativas, da ciência econômica 

e do discurso político dos anos 1960 e 1970. 

Por isso, nos importa começar a entender o nascimento da ideia de capital humano 

a partir das práticas nas indústrias mais do que em seus formalizadores na ciência 

econômica. É pensando nelas e em seu papel no desenvolvimento que o conceito iria 

começar a tomar forma. Dessa maneira, é importante entender que a Teoria da 

Modernização e a ciência econômica desenvolvimentista não funcionavam somente “para 
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fora”, como “exportação de ideologia”, mas sim como modo de pensar sobre as próprias 

práticas nos países desenvolvidos. 

A ideia de planejamento permeava todo o tecido social dos países avançados no 

período do desenvolvimentismo. Se no Brasil ela toma a forma de reflexão sobre as 

diferentes maneiras de se criar um terreno favorável para a industrialização – tendo a 

criação e reforma dos diferentes aparatos estatais e paraestatais de governo como centro 

–, naquelas nações refletia-se não só sobre as motivações para estar à frente na corrida do 

progresso, como também o lócus da reflexão já se dava no interior das indústrias 

constituídas.  

Desse modo, podemos notar como a ideologia gerencialista - que dominou as 

grandes corporações do período - embebia-se não só da versão macroeconômica 

hidráulica como de um diagnóstico do papel que deveria desempenhar no crescimento da 

nação. Rick Wartzman cita um trecho do livro de 1932 de Adolf Berle e Gardiner Means 

como “exemplo do contrato social firmado entre empregadores e empregados nos 25 anos 

após a Segunda Guerra Mundial”768: 

 

Os líderes corporativos devem estabelecer um programa que inclua salários 

justos, segurança para os funcionários, serviço razoável ao público e 

estabilização dos negócios, os quais desviariam uma parte dos lucros dos 

proprietários de propriedade passiva, e a comunidade deveria aceitar em geral? 

Tal esquema como uma solução lógica e humana de dificuldades industriais, 

os interesses dos proprietários passivos de propriedade teriam que ceder [...] 

equilibrando uma variedade de reivindicações por vários grupos na 

comunidade e atribuindo a cada uma porção do fluxo de renda na base de 

políticas públicas, em vez de cupidez privada. 769 

 

Como pode-se ler acima, a figura do planejamento é essencial tanto para o 

funcionamento dentro da fábrica como para entendê-la dentro do sistema de 

prosperidade da nação. Não é que a busca pelo lucro não fosse o seu foco, mas gerir 

uma grande corporação em um país que busca o progresso é compreender o modelo 

econômico sobre a qual ela se assenta. Aceitar o “balanceamento das reivindicações” é 

inserir-se no modelo macroeconômico que beneficia a todos no longo prazo, não só 

contribuindo para a reprodução do modelo como do seu avanço. 

Se isso podia ser vislumbrado já no começo da década de 30, a incorporação de 

um etapismo whiggish de crescimento, no estilo de Rostow, adiciona a esse clima de 

                                                           
768 WARTZMAN, Rick. The End of Loyalty: The Rise and Fall of Good Jobs in America. New York: Public 

Affairs, 2017. p. 298 
769 BERLE, Adolf; MEANS, Gardner [1932] apud WARTZMAN, Rick. The End of Loyalty: The Rise and 

Fall of Good Jobs in America. New York: Public Affairs, 2017. p. 298. 
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planejamento dos países desenvolvidos a percepção de que suas posições privilegiadas 

devem também levar em conta elementos exógenos, como a educação e arranjos 

institucionais. Só que, se a falta de aparatos de governar compatíveis nos países 

subdesenvolvidos leva à necessidade de o Estado ter um papel essencial, é a própria 

indústria que passa a refletir sobre si mesma na década de 1950, a partir de suas diferenças 

em relação aos subdesenvolvidos. 

O maior exemplo disso será Peter Drucker, o “pai da administração moderna” e 

chamado de “guru dos gurus” pelos diversos profissionais a tratar com management em 

nossos tempos. Escritor profícuo, sua obra inicia-se com a preocupação com o futuro do 

trabalho sob a ameaça dos governos totalitários em 1939 e termina em 2005 (ano de sua 

morte) já imbuída das noções neoliberais do empresário de si mesmo e as lições gerenciais 

de self-help. 

Em sua vasta bibliografia, nos interessa como seus escritos da metade dos anos 

1940 e anos 1950 – imbuídos do gerencialismo770 macro e da reflexão desenvolvimentista 

– forneceram subsídios para o conceito de capital humano (formalizado por economistas 

nos anos 60) que se tornaria o centro dos modelos econômicos com as transformações da 

ciência e a queda do keynesianismo no fim dos anos 70.  

Seu ideário desenvolvimentista parte da divisão do mundo entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, algo bastante explícito em seus trabalhos e que, apesar 

de conectar a nova configuração industrial a todo o mundo e reconhecer que o “impacto 

do novo princípio não estava confinado aos EUA ou ao velho território ocidental”,771 

reconhece os Estados Unidos como país líder do avanço manufatureiro.772 O que o 

reconhecimento de tal supremacia nos mostra é como a busca de novas práticas se dá 

pela abundância e não por sua falta. O etapismo rostoviano está presente, só que a partir 

da visão do topo. Não é a compensação da falta de poupança ou a necessidade de se 

criar um novo modelo que informa sua pesquisa da época, é a identificação dos pontos 

de sucesso e como aperfeiçoá-los e reproduzi-los que lhe interessa. 

A partir dessa preocupação, Drucker ainda mantém a separação usual de trabalho 

e capital nos textos da década de 1940, demonstrando que a ideia de capital humano – 

como estabelecida pelos economistas nos anos 1960 — não se cristaliza na obra do 

                                                           
770 Managerialism: conceito na bibliografia que designa a crença de que a performances das organizações 

pode ser otimizada a partir de técnicas e teorias de gerência e planejamento. 

771 DRUCKER, Peter F. The new society: the anatomy of industrial order. New York, Harper 

Torchbooks, 1950. p. 1.  

772 Ibid. p. 7.  
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período do autor.773 Mas isso se modificaria pouco a pouco por conta das novas práticas 

que estavam sendo introduzidas pelo consultor da General Motors, entre outros 

administradores, tendo em vista a manutenção da hegemonia estadunidense na produção 

industrial. 

Partindo desse ponto, notamos que é a gramática macroeconômica que informa 

sua busca. O impulso de Drucker para otimizar o gerenciamento é a ideia de que o 

coletivo deve ser priorizado. Assim, se o trabalho de Mayo já nos demonstrara como o 

homo economicus deixara de ser pensado como figura do trabalhador individual para se 

imaginar como governo do coletivo nas relações de trabalho, ele denuncia que o autor 

ainda o pensa a partir da “linha de produção fordista”.  Mas extrair produtividade do 

trabalhador é muito mais do que isso — para Drucker, a novidade de Ford não foi a 

linha de produção e sim “a organização de homens para uma tarefa comum”774, é o 

pensar o coletivo que traz a novidade. E entender o trabalho como um coletivo faz com 

se note que são as habilidades sociais e intelectuais que geram o ganho de eficiência:  

 

Como veremos, não é verdade que a tecnologia de produção em massa destrua 

habilidades e elimine a satisfação na mão-de-obra. Pelo contrário, seria mais 

correto dizer que tende a eliminar o trabalho não qualificado. Certamente, isso 

requer um suprimento totalmente sem precedentes de homens altamente 

qualificados, tanto o número de homens qualificados necessários quanto a 

habilidade requerida deles está aumentando constantemente. Mas as 

habilidades da nova sociedade de produção em massa são diferentes das da 

sociedade tradicional. Elas são habilidades sociais e intelectuais, ao invés da 

habilidade em manusear ferramentas e materiais.775 
 

Daí surgirá o knowledge worker do conhecido livro Landmarks of Tomorrow 

(1959) de Drucker. A partir do seu diagnóstico de que se vivia em um mundo pós-

moderno e pós-cartesiano, o texto é um grande exemplo de como a versão macro de 

agregados se incorporou nas ideias de gestão. Como escreve Drucker:  

 

Toda disciplina tem como centro hoje um conceito de um todo que não é o 

resultado de suas partes, não é igual à soma de suas partes e não é identificável, 

cognoscível, mensurável, previsível, efetivo ou significativo por meio da 

identificação, conhecimento e mensuração, prevendo, movendo ou 

compreendendo as partes. 776  
 

                                                           

773 “O empreendimento é o condutor dos recursos produtivos sempre limitados da sociedade. Alguns 

desses recursos são tangíveis: máquinas e equipamentos. Outros são intangíveis: habilidades, 

experiência, conhecimento. "Alguns são humanos: trabalho; algum material: capital”. Ibid. p. 62.  

774 Ibid. p. 4.  

775 Ibid. p. 7. 

776 DRUCKER, Peter. [1959]. Landmarks of Tomorrow: A Report on the New. New Brunswick: 

Transaction Publishers, 1996. p. 4. 
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A modificação na organização do trabalho deve ser macro, já que a administração 

científica de Ford, Taylor e outros “aplicando o princípio de organização muito mais 

antigo ao trabalho não qualificado” acabou por “não organizar pessoas de diferentes 

habilidades e conhecimentos diferentes, fazendo contribuições diferentes, em um esforço 

conjunto”.777 O princípio do coletivo leva a se entender que o verdadeiro propulsor das 

inovações na indústria é incorporar o trabalhador no projeto, para que ele possa visualizar 

o produto final de seu labor: 

 

Compare isso com a organização de hoje. Compare isso, por exemplo, com a 

organização do trabalho que foi usado na produção da bomba atômica, onde 

milhares de profissionais de alto nível de todos os tipos de conhecimento — 

físicos, matemáticos, químicos, engenheiros de projeto, soldados, especialistas 

em aquisições, pessoas financeiras, pessoal, especialistas em produção e assim 

por diante — trabalhavam juntos, organizados não pela especialização 

funcional, mas pela fase do projeto. Cada vez mais isso está se tornando a 

organização preferida de nossos laboratórios de pesquisa. Na verdade, é a única 

organização eficaz para inovações objetivas e sistemáticas.778 

 

Reconciliar o trabalhador com o produto de seu esforço é fazer com que “somente 

dentro e através da organização, ele pode ser mais eficaz como indivíduo; ele se tornou 

tão dependente da organização como a organização costumava ser dependente dele”.779 

A gestão por projetos faz com que o trabalhador se insira em uma escala em que seu 

trabalho adquire significado e por isso mesmo:  

 
O profissional é eficaz, isto é, prático, na organização, somente se souber o 

suficiente sobre o universo do conhecimento para relacionar a si mesmo e ao 

seu trabalho com ele. Para ser prático, ele deve, portanto, ter uma base na 

educação geral e deve ser capaz de exercer essas ferramentas de pensamento e 

experiência que são universais e não especializadas”.780  

 

O trabalho coletivo exige a educação e por isso mesmo ela se torna um capital: 

 

A educação tornou-se a forma mais avançada de investimento de capital hoje. 

Quanto mais avançado for um investimento de capital, mais produtivo ele é e 

maior será sua taxa de retorno. Mas também quanto mais avançado, maior o 

período entre investimento e produtividade total. Quanto mais avançado, maior 

também é o investimento inicial mínimo necessário para produzir quaisquer 

resultados.781 

 

                                                           

777 Ibid. p. 70. 

778 Ibid. p. 70. 

779 Ibid. p. 72. 

780 Ibid. p. 142. 

781 Ibid. p. 127. 



 

 

360 

 

Como exposto acima, se Drucker ainda separava trabalho de capital em 1950, a 

educação como especialização do trabalho se torna capital em sua obra de 1959. Mas 

estabelece-se como capital não para o indivíduo em si, mas dentro do “projeto total” sob 

gerência do administrador. É dentro do contexto de plano geral que a educação do 

trabalhador torna-se capital. 

 É inserido no planejamento e na reflexão desenvolvimentista que a ideia de 

capital humano pode surgir. Podemos ver isso no trabalho do historiador econômico 

Louis Hyman que - ao traçar os caminhos para a precarização do trabalho nos Estados 

Unidos - localiza o exemplo druckeriano como ápice e caminho para o fracasso das 

corporações “planejadoras”. O autor descreve a utilização das teses do guru da 

administração em seminários de três meses em empresas como a General Electric como 

a versão keynesiana dentro das indústrias: um momento em que as grandes empresas 

dispensavam grandes recursos para projetos de educação de longo prazo de seus 

empregados, tendo em vista a permanência deles até o fim de suas carreiras.  

Com isso, a noção de capital humano inseria-se na noção de que “grandes 

empresas — planejadas e burocráticas — tinham que ser grandes porque tinham que 

conter todas as funções que não confiariam no mercado”.782 A educação do trabalhador 

encaixa-se no plano geral da empresa, não como algo de responsabilidade própria. 

Dessa forma, podemos entender que não é o surgimento da ideia de capital humano que 

inaugura o processo de subjetivação neoliberal, como pensa Michel Foucault, mas sim 

quando ele é desvencilhado da sua versão “planejadora”.  

Os diversos debates sobre o surgimento do conceito de capital humano na 

literatura econômica deixam de lado que sua emergência se deu a partir das práticas 

organizacionais e, mais que isso, a partir da noção de agregados capilarizada nos 

dispositivos de gestão do trabalho. Isso pode ser detectado no trabalho do economista 

Theodore Schultz, conhecido como introdutor do conceito na ciência econômica, quando 

refere-se à circulação da ideia na literatura não-especializada: 

 

Desnecessário dizer, observa-se uma crescente conscientização de que as 

mudanças no estado das artes realmente contam, como se torna evidente da 

vasta literatura sobre a tecnologia. De acordo com o muito que vem sendo dito 

neste assunto, os valores das pessoas e a estrutura da sociedade estão sendo 

configurados pela tecnologia e pelos tecnocratas. A maior parte desta 

                                                           
782 HYMAN, Louis. Temp: How American Work, American Business, and the American Dream Became 

Temporary. New York: Viking Books, 2018. p.154. 



 

 

361 

 

literatura, porém, é ingênua com relação à maneira pela qual a economia se 

ajusta e as pessoas ganham (perdem) como trabalhadores e consumidores.783 
 

Mesmo que considere a literatura não-especializada ingênua, é a “nova sociedade” 

de Drucker que vai ser reproduzida na sua recusa do “sistema tripartite do capital” de 

David Ricardo. Nela, Schultz acusa a fixação da ciência econômica no sistema ricardiano 

de divisão entre trabalho, terra e capital consolidado na teoria neoclássica a partir de 

Marshall, algo que, para ele, deixa escapar fontes não reconhecidas de crescimento 

econômico.  Mas se o economista inaugura uma nova linha de argumentação na ciência 

econômica a partir desse tipo de questionamento, o campo já estava aberto para novas 

teses que escapassem desse sistema e é a própria abundância da sociedade norte-

americana que gera tal tipo de indagação: 

 
Entre 1919 e 1957, a renda total [dos Estados Unidos] subiu a uma média anual 

de 3.1 por cento enquanto que a do capital tangível subiu a uma média de só 

1.8 por cento. (...) Que é o que [os economistas] temos feito que nos tem dado 

uma média do crescimento econômico que é três vezes maior que o incremento 

do trabalho e do capital? – perguntava-se Schultz.784 
 

Do mesmo modo que “práticos” como Drucker indagavam-se sobre as fórmulas 

que permitiam que os Estados Unidos estivessem no topo da cadeia desenvolvimentista e 

como manter e aprofundá-las, economistas como Schultz também partia das indagações 

sobre o crescimento econômico, típicas do ideário desenvolvimentista. Por isso que, se 

Foucault entende que há nessa contestação do trabalho ricardiano uma                               

“mutação epistemológica essencial dessas análises neoliberais e que elas pretendem 

mudar o que havia constituído de fato o objeto, domínio de objetos, campo de referência 

geral da análise econômica”785, o próprio representante dessa transformação para 

Foucault, o economista Gary Becker, descreveu que suas teorias só seriam reconhecidas 

muito tempo depois.786  

Isso porque a ideia do knowledge worker em Drucker e do capital humano em 

Schultz, ao associar a produtividade com processos fora da atividade do trabalho – como 

                                                           

783 SCHULTZ, Theodore. Capital humano: investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1973. pp. 16-17. 

784 SCHULTZ, Theodore [1959] apud LÓPEZ-RUIZ, O. J. (2004). O ethos dos executivos das 

transnacionais e o espírito do capitalismo. 2004. 375 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas, Campinas. p. 30. 

785 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 306. 

786 BECKER, Gary. Interview with Gary Becker. The Region, 01 de Junho de 2002. Disponível em: 

<https://www.minneapolisfed.org/publications/the-region/interview-with-gary-becker>. Acesso em: 19 

novembro 2015. 
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a educação –, já expandia a economia para o terreno privado, mas não escapava do modelo 

de produção daquele período. Entendemos que não é a educação como capital que permite 

que os indivíduos passem de “pontos de troca” para empresários de si mesmo787, mas sim 

o momento em que essa educação como capital se destaca da versão planejadora sob a 

qual havia prosperado, deixando de ser responsabilidade do “planejador” para localizar-

se no próprio sujeito. 

Assim, do mesmo modo que Schultz ecoava as práticas que iam desenvolvendo-

se a partir do gerencialismo macroeconômico e os desenvolvimentistas reproduziam os 

diversos aparatos estatais e paraestatais de governo da população em seus países, devemos 

entender que a noção neoliberal de capital humano de Becker só pôde frutificar quando 

as bases práticas e teóricas da macroeconomia hidráulica foram minadas nos anos 1970.  

Concordamos com a ideia de Foucault que, ao investigar noções como a de capital 

humano de Becker, demonstra como o trabalhador deixa de ser um mero fator de 

produção para se tornar uma “competência-máquina”788 a partir do momento em que a 

sua educação passa a ser tomada como capital, mas ela só surge quando a gramática 

macroeconômica absorve as práticas financeirizadas de gestão do trabalho e sua 

reprodução na ciência econômica. A aceitação da versão de capital humano de Gary 

Becker está relacionada à maneira como foi modificando-se as práticas da gestão desse 

capital, de forma a trazer a financeirização para base do modelo e, com ela, o 

deslocamento da responsabilidade de formação do capital humano para cada indivíduo. 

Por isso, importa notar que há uma importante bibliografia conectando o 

surgimento dessa financeirização da economia com o que chamam de crise do 

gerencialismo nos anos 1960 e 1970. É debruçando sobre essa crise que podemos 

entender como a noção de capital humano pôde deslocar-se de seu sentido “planejador” 

para caracterizar o homo economicus do concorrencialismo neoliberal, como descrito 

por teóricos como Foucault, Wendy Brown e Maurizio Lazzarato. 

Um grande estudo sobre essa crise do gerencialismo é feito por Luc Boltanski e 

Ève Chiapello, que, ao analisar o que chamam de “novo espírito do capitalismo”, 

debruçaram-se sobre os textos de gerencialismo franceses dos anos 1960 até 1990 para 

identificarem um novo espírito que viam nascer no momento em que escreviam (o livro 

é de 1995). Para os autores, é possível identificar um novo espírito do capitalismo nos 

textos de administração dos anos 1990, em que “um núcleo enxuto cercado por um 

                                                           
787 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 310.   

788 Ibid. p. 315. 
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conglomerado de fornecedores, subcontratados, provedores de serviços, pessoal 

temporário que permite variar a força de trabalho de acordo com o nível de negócios”.789  

Já nos anos 1960: 

Todos os quadros encontram autonomia, mas isso permanece firmemente 

controlado: por um lado, por descrições de funções que permitem uma 

especificação detalhada da margem de autonomia concedida; por outro, 

estabelecendo metas para eles de acordo com a política geral da empresa. Os 

quadros serão avaliados pela realização dessas metas — isto é, pelo grau de 

sucesso em seu trabalho, não por retroceder aos superiores”.790  

 

Essa modificação de “quadros controlados” para o “núcleo enxuto” é verificada 

por diversas obras sobre o mundo do trabalho no último quartel do século XX, mas o 

que importa destacar é que, ao contrário de grande parte deles, não entendemos essa 

transformação como uma exigência do capitalismo financeiro. Pelo contrário: ele só se 

torna parte essencial do financiamento das empresas a partir das próprias práticas 

“planejadoras”. 

Dessa forma, as atividades financeiras que passariam a caracterizar as 

corporações nos anos 80, com a famosa desregulamentação da economia, somente 

foram possíveis a partir de uma versão gerencialista da corporação. Podemos ver isso 

na forma como a ascensão dos famosos conglomerados791 nos anos 1960 era justificada 

pela capacidade dos managers.  Como gerenciadores de riscos, eram suas habilidades 

de planejamento que justificavam as aquisições (feitas através de capital levantado no 

mercado financeiro) a partir das falhas na administração das empresas adquiridas. Mas, 

se no final, descobriu-se que os “conglomerados tinham pouco a ver com eficácia 

gerencial” e que “o dinheiro circulou, mas não criou nada de valor”,  foi a partir do 

pensamento gerencialista que “uma geração dos empresários mais inteligentes aprendeu 

o valor do financiamento inteligente”.792 

O aprendizado do “financiamento inteligente” pelos homens de negócios dos 

anos 1960 mostra que a tão propalada dissociação entre “produção real” e “produção 

fictícia” não surge da dicotomia entre financistas e capitães da indústria, mas sim da 

crença na capacidade dos últimos em gerenciar complexos cada vez maiores. Podemos 

identificar isso de forma clara ao notar que a financeirização não se inicia nos textos da 

                                                           

789 BOLTANSKI, Luc & CHIAPELLO, Ève. The new spirit of capitalism. Londres, Nova Iorque: Verso, 

2005. p. 74. 

790 Ibid. p. 66. 
791 Grupos de empresas atuando em diversos setores, sem que exista uma conexão direta (fornecimento de 

insumos para a produção). 
792 HYMAN, Louis. Temp: How American Work, American Business, and the American Dream Became 

Temporary. New York: Viking Books, 2018. p. 161. 
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ciência econômica, mas sim nas práticas administrativas das grandes corporações. São 

nos textos sobre a administração, calcados na capacidade gerencial, que as formas de 

financiamento de uma empresa passam a refletir cada vez mais a busca de fontes no 

mercado financeiro. 

Enquanto a ciência econômica pouca atenção dava ao mercado financeiro793, as 

revistas acadêmicas sobre direito corporativo e administração interessavam-se 

crescentemente em discutir as diversas facetas sobre o financiamento das corporações: 

desde o papel dos shareholders versus stakeholders no desempenho de uma empresa 

até as minúcias jurídicas sobre fusões e aquisições. Cada vez mais o mercado financeiro 

ia aparecendo como player fundamental na administração em detrimento das técnicas 

gerenciais tradicionais. 

Assim, se a queda dos conglomerados nos anos 1970 a partir de práticas 

financeiras mal concatenadas contribuiu para a desconfiança do gerencialismo – afinal, 

era a partir dessa concepção que elas se iniciaram –, Hyman explica que, apesar da 

maioria dos “conglomerados [dos anos 60 que] foram esquecidos, os seus métodos 

financeiros não, e foi parcialmente por meio do seu exemplo que o financiamento tomou 

uma nova posição nas empresas americanas”.794 

 É através do gerencialismo que capital humano e financeiro emergem como 

componentes importantes da produção. O primeiro como parte planejamento total da 

firma e o segundo como uma fonte “manejável” pela habilidade do gerente. Assim, a 

importância do mercado financeiro na produção se avolumara sob o signo do 

gerencialismo e a queda deste não só não faria as práticas financeiras desaparecerem, 

como elas iriam tomar a frente do processo produtivo nos anos 1980. Com a queda do 

planejamento como modus operandi, essas práticas foram reformuladas dentro do novo 

discurso concorrencial neoliberal. Poderemos notar isso na transformação paralela do 

discurso da ciência econômica do período. 

 

5.1.2 Gerenciamento hidráulico e os microfundamentos da macroeconomia 

 

Se havia pouca atenção ao sistema financeiro até a década de 1960 por parte da 

ciência econômica, nas décadas posteriores a financeirização das práticas corporativas 
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passou a ser cada vez mais reproduzida nela e, ao contrário do que o senso comum 

poderia sugerir, não foram os livre-mercadistas que se destacaram inicialmente nessa 

área. Como Donald Mackenzie informa, os primeiros economistas a levarem a sério o 

mercado financeiro são grandes expoentes do keynesianismo, como Franco Modigliani, 

Paul Samuelson e James Tobin.795 Da mesma forma que a financeirização surgira como 

produto da mentalidade gerencial planejadora nas corporações, seriam economistas 

adeptos do poder de planejamento que iriam trazer para a ciência econômica as finanças 

como objeto de estudo.  

Mas para entender como ela pôde adquirir um novo sentido — quando “o estudo 

descritivo, institucional das finanças, nos Estados Unidos, foi eclipsado pelas novas 

abordagens analíticas e matemáticas” -, precisamos ter em vista que “a matematização 

das pesquisas sobre finanças acompanhou os desenvolvimentos na disciplina mais 

ampla da economia”796 e é só compreendendo como ocorreram os pressupostos e 

consequências dessa “matematização” que entenderemos como foi possível que a noção 

de capital humano, atravessada pela financeirização, pôde tomar um novo sentido e 

tornou-se a base do concorrencialismo neoliberal. 

Ao invés de nos aprofundarmos nas contribuições de cada economista keynesiano 

aos estudos do mercado financeiro, nos importa muito mais entender como eles 

contribuíram para a transformação da ciência econômica e sua consequente 

matematização. Assim, buscaremos demonstrar que as teses mainstream do nosso mundo 

atual não surgiram a partir de um rompimento com o concorrencialismo 

macroeconômico, mas como seu aprofundamento.  

Não é uma coincidência que a principal novidade – as expectativas racionais – 

seja base das teses que propõem o mercado financeiro como figura central do 

gerenciamento econômico. Como narram Thomas Delcey e Francesco Sergi, ainda há 

uma disputa entre as correntes historiográficas sobre a causalidade: se a Teoria das 

Expectativas Racionais é que gerara a Hipótese do Mercado Eficiente ou vice-versa.797 O 
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Press, 2016. p. 8. 
796 Ibid. p. 67. 
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expectativas racionais na macroeconomia na década de 1970. Por outro lado, alguns economistas 

financeiros e a maioria dos macroeconomistas mantêm a narrativa reversa: inspirada por John Muth (1961), 
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que nos importa é que o momento em que o pensamento sobre o mercado financeiro 

absorve os axiomas formais das expectativas racionais, trazendo consigo o homo 

economicus expectacional, é que as novas práticas corporativas podem conjugar-se com 

um novo modelo econômico que iria destronar a macroeconomia hidráulica. Esse homo 

economicus seria resultado do aprofundamento da mentalidade macro planejadora, que 

acabou por elevar os modelos econômicos a versões “irrealistas” matematizadas do 

mundo contemporâneo. 

Assim, a anedota que melhor descreve o estado atual da ciência econômica nos 

vem do principal nome na macroeconomia dos últimos tempos, Robert Lucas. Quando a 

rainha Elizabeth visitou a London School of Economics, perguntou como os seus 

integrantes não conseguiram prever a Crise de 2008. O economista decidiu responder a 

ela com um artigo na revista The Economist intitulado In defense of the dismal science. 

Nele, Lucas defende os modelos econômicos vigentes e afirma que eles não falharam pelo 

simples fato de que as crises não estavam inseridas neles. Sem a crise, eles funcionariam 

perfeitamente.798  

Não há melhor caricatura que retrate como a corrente principal da ciência 

econômica nos tempos atuais é percebida por seus críticos. Eles apontam a incapacidade 

dos seus modelos de conectarem-se com a realidade e a falta de importância que os 

economistas dessa corrente atribuem ao fato. Como veremos, os críticos do 

“neoliberalismo” e de seus expoentes na ciência insistirão nestes defeitos. Todavia, apesar 

de entendermos que a corrente ortodoxa é a que melhor expressa e mais proveito tem 

tirado do concorrencialismo neoliberal, devemos explicitar melhor o entendimento dele 

como governamentalidade para não confundirmos a corrente ortodoxa como sua única 

“representante”. 

Defendemos que o neoliberalismo é uma transformação no interior da 

governamentalidade concorrencial, que já permeia as teses econômicas desde o 

nascimento da macroeconomia, e não uma nova governamentalidade. Acreditamos que 

isso ultrapassa alguns limites que os estudos da governamentalidade neoliberal, 

inspirados em Foucault, encontram. O maior deles é dar conta das diversas interações 

                                                           

o sucesso das expectativas racionais na macroeconomia durante a década de 1970 contribuiu para o 
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entre o keynesianismo ou neokeynesianismo e as teorias de corte liberal e neoliberal no 

mundo atual. Como dão pouquíssima importância para o arcabouço keynesiano, quando 

Keynes volta com força no desenrolar da crise de 2008, o estudioso do neoliberalismo 

encontra-se em um momento de dúvida: seria um exercício retórico, um retorno brusco à 

outra ideia de população ou uma nova versão de keynesianismo? Como enquadrar tudo 

isso dentro de uma governamentalidade que representa uma aversão às propostas 

keynesianas?  

Partindo de nossa pesquisa e notando que todos liberais e neoliberais brasileiros 

tiveram uma afinidade com grande parte da teoria keynesiana, percebemos que não é 

possível criar dois caminhos, dos quais um foi vitorioso. Foi a partir daí que retornamos 

aos escritos clássicos e percebemos como tanto o keynesianismo como o novo liberalismo 

e o neoliberalismo possuem em seu bojo o concorrencialismo como matriz. Quando 

notamos que a linguagem macroeconômica é que define uma nova gramática do governar, 

a partir dos agregados, pudemos perceber como os escritos de todos aqueles que ocupam 

o campo científico da economia refletiam um concorrencialismo que, se diferenciam-se, 

possuem os mesmos pressupostos. Pudemos notar até aqui como, apesar de sinais 

trocados, todos eles se preocupam em instituir a concorrência como base da sociedade a 

partir da transmutação dos indivíduos atomizados em agregados que se traduzem em 

conceitos como poupança e investimento. 

O neoliberalismo é uma alteração neste concorrencialismo que surge das crises 

estagflacionárias da década de 1970, como forma de seguir o manejo dos agregados a 

partir de um novo modelo. Ele não deixa de governar a partir dos agregados, só transforma 

como isso se dará. Nele, a partir de uma série de modificações nas práticas gerenciais, na 

ciência econômica e no pensamento político do período, o homem-empresário pôde 

emergir como sujeito da gramática macroeconômica de governo.  

Ele é uma forma de ampliar a concorrência, não a sua inauguração. Por isso que o 

neoliberalismo não é uma reação à raiz do keynesianismo, como buscamos mostrar no 

capítulo 3, mas sim a sua modificação para melhor fazer funcionar o concorrencialismo. 

A macroeconomia nascida na governamentalidade concorrencial não é eliminada; é 

modificada para acomodar as alterações. Se isto parece contraditório com o retorno do 

homo economicus, mostraremos como foi possível. Dessa forma, pode-se reabilitar 

fatores importantes, ignorados pela maioria dos estudos do neoliberalismo, como o fato 

de que a linguagem econômica nunca deixou de ser macroeconômica e, mesmo que sem 

suas intenções, keynesiana. 
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Isso justifica que o principal nome dessa transformação, Robert Lucas, que 

escreveu um texto em 1980 sentenciando a morte do keynesianismo,799 é o mesmo que 

pronunciou em e-mail em resposta a um artigo de Justin Fox: “Acho que todos são 

keynesianos quando estão na trincheira”800 após a crise de 2008. Isso só é possível porque, 

apesar da necessidade que se viu de dar microfundamentos à macroeconomia, ela não 

desapareceu.  

São estes microfundamentos que permitirão não um retorno a um período em que 

a população não é governada através dos agregados, mas sim uma forma de inserir de 

forma explícita o individualismo metodológico nesses mesmos agregados, tornando o 

sujeito-empresarial passível de ser o objeto central do pensamento sem que ficasse isolado 

apenas na figura de capital.  

Se Lucas declara que a macroeconomia cumpriu seu papel específico e seus 

problemas foram resolvidos pela ciência atual,801 isto não significa o fim da 

macroeconomia, mas sim a sua fusão com o homo economicus como base, tendo as 

expectativas racionais como meio de integração. A governamentalidade concorrencial 

pode assim se expandir sobre os próprios mecanismos de regulação nascidos dela, como 

os institutos do bem-estar social. Não é desaparecer com as suas tarefas, é capilarizar o 

governo dos agregados a partir das práticas do sujeito empresarial. 

Esta mudança foi possível porque, como Backhouse explica, os modelos 

econômicos, a partir dos anos 70, passaram a utilizar um quadro de referência em que as 

complicações que causavam o não-funcionamento do modelo de mercado perfeito 

passaram a ser removidas. Os economistas que duvidavam dessas novas premissas foram 

colocados na defensiva e o rigor científico na ciência econômica passou a ser identificado 

com a escolha racional,802 um conceito elaborado por Robert Lucas cuja hipótese pode 

ser resumida em “modelo econômico tendo o agente como conhecedor dos mecanismos 

                                                           

799 LUCAS, Robert E. The death of Keynesian economics. In: _____. Collected Papers on Monetary 

Theory. London: Harvard University Press, 2013.  
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Harvard University Press, 2013. p. 445. 

802 BACKHOUSE, Roger E. The Puzzle of Modern Economics: Science or Ideology? Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010. p. 151. 

http://business.time.com/2008/10/28/bob-lucas-on-the-comeback-of-keynesianism/
http://business.time.com/2008/10/28/bob-lucas-on-the-comeback-of-keynesianism/


 

 

369 

 

do modelo”. Ele leva em conta que os sujeitos não são racionais apenas em maximizar 

suas utilidades, mas conhecem a própria racionalidade do modelo em que estão inseridos. 

Um exemplo clássico: quando o governo aumenta a liquidez na economia, toda pessoa 

sabe que será necessário cobrir esse “rombo”, com alta de impostos, por exemplo. Não se 

deixa enganar pelo véu monetário e não gasta o excedente sabendo que, no futuro, as 

condições serão piores devido a esse aumento de dinheiro na economia. O indivíduo 

comum conhece as consequências que as políticas econômicas terão na economia real, 

não só no presente como seus efeitos futuros. 

 Para Backhouse, a emergência de teorias como a de Lucas foram uma resposta 

ideológica à visão coletivista da sociedade propagada pela União Soviética e não um 

desenvolvimento baseado em resultados empíricos e hipóteses verificáveis.803 Não teria 

surgido de aporias da ciência econômica, mas de exigências políticas do momento. 

Em nossa perspectiva, este autor se engana ao conectar o desenvolvimento da 

Teoria das Expectativas Racionais diretamente a uma resposta ideológica. Mesmo que 

autores como Sonja Amadae e Paul Erickson nos mostrem como o desenvolvimento 

matemático de teorias como a Teoria das Expectativas Racionais ou a Teoria dos Jogos 

foram desenvolvidas dentro de institutos como Rand Corporation, com vistas ao avanço 

militar e ideológico dos Estados Unidos804, nos parece muito mais razoável entendê-la 

como um refinamento das premissas de concorrencialismo – conectadas à modificação 

das práticas corporativas — do que uma ruptura gerada por motivos geopolíticos. Afinal, 

depurando-a temos a tentativa de se entender o comportamento dos agentes em relação 

às variáveis macroeconômicas e o futuro. Nada mais se procura com a ideia de expectativa 

do que saber como os agentes se comportarão com as informações disponíveis de modo 

a um gerenciamento melhor das políticas econômicas. Que elas cada vez mais se 

combinem com o debate sobre o papel das finanças nas corporações representa como a 

formação da agência na ciência econômica não pode ser destacada como um 

“empreendimento intelectual” em que exista uma dicotomia entre prática e teoria. 

Ela se relaciona mais com o refinamento natural que se procura dar a instrumentos 

práticos (macroeconomia hidráulica) do que um impulso externo. É por isso que vemos 

tantos conhecidos keynesianos envolvidos em seu estudo (e não apenas “liberais 

ideológicos”), sendo Franco Modigliani o mais conhecido. Considerado por alguns como 
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um dos precursores da noção geral de expectativas racionais devido a um artigo que 

anteciparia essas ideias em 1954, ele, em uma entrevista, nos dá uma prova bem 

consistente da conexão entre a economia como algo passível de manipulação e o 

nascimento do pensamento sobre as expectativas. 

 

Veja, as pessoas estavam dizendo que os economistas não podem prever, 

quando o fazem, algo diferente acontece, na medida em que as pessoas reagem 

a essas previsões. Dizemos que os economistas são capazes de prever, mesmo 

que se leve em conta as reações do público.805 
 

É com esta mesma intenção de capacidade do economista que, em seu livro sobre 

a história da busca da prova formalizada do equilíbrio geral, base da Revolução 

Formalista que estudaremos, Till Düppe e Roy Weintraub nos lembram que “os 

economistas interessados no avanço de ferramentas técnicas na teoria econômica, 

especificamente europeus, eram na maioria “de esquerda”806 e que economistas como 

Milton Friedman se opunham a esses esforços econométricos como parte de uma agenda 

política anti-intervencionismo.807 

Por isso, insistimos que não se busca aqui uma perspectiva kuhniana da ciência 

econômica, nem uma modificação de cunho político. Como explicam Young, Darity e 

Leeson, o período de 1959-1969 é rico em teorias que incorporam as expectativas 

racionais e são ignorados dentro da historiografia econômica808, não se podendo dizer que 

as expectativas racionais surgiram como uma novidade que quebrara padrões de forma 

revolucionária. Para entendermos como ela surge dentro da ciência econômica, 

precisamos analisar a chamada Revolução Formalista dos anos 50, teorizada por Mark 

Blaug, Thomas Mayer, Hutchinson e outros, e entendermos que ela só pode ser entendida 

quando temos em mente como a governamentalidade concorrencialista funcionava focada 

nos agregados.  

Os três autores citados concordam que a Revolução Formalista se caracteriza pelo 

“aumento do uso de matemática, abstração e modos dedutivos de raciocínio” em que 

“teoremas e provas substituíram a argumentação sistemática; o sucesso passou a ser 

                                                           

805 MODIGLIANI, Franco. In: KLAMER, Arjo. Conversas com economistas. Os novos economistas 

clássicos e seus opositores falam sobre a atual controvérsia em macroeconomia. São Paulo: Edusp, 
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806 DÜPPE, Till; WEINTRAUB, E. Roy. Finding Equilibrium: Arrow, Debreu, McKenzie and the 

Problem of Scientific Credit. Princeton: Princeton University Press, 2014. p. 79. 

807 Ibid. p. 78. 
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medido quase exclusivamente em termos de novas técnicas; e a forma de um argumento 

teórico passou a prevalecer sobre seu conteúdo”. Apesar disso, deve-se atentar para o fato 

de que, para nenhum deles, a matemática é o elemento principal da formalização 

econômica, como alguns autores defendem. 

 Se ela se torna a linguagem essencial dessa revolução é pela sua facilidade em 

descrever comportamentos puramente lógicos, não o contrário. Como já nos referimos no 

capítulo anterior em relação à Comissão Cowles, a matemática funciona como um 

instrumento de equacionamento dos agregados antes da Revolução Formalista, não 

modificando a forma como são percebidos. A partir disso, podemos descartar as 

narrativas que insistem na matematização como a causa do retorno e ampliação do escopo 

do homo economicus. Nelas, é a linguagem matemática que permite que os 

comportamentos de “áreas não-econômicas” sejam colonizados pela economia.   

Em nossa perspectiva, só se pode compreender a formalização lógica quando nos 

defrontamos com as relações entre o gerenciamento dos agregados e as intervenções 

político-econômicas do “período keynesiano”. Como explicamos anteriormente: a 

absorção dos agregados pelos “novos liberais” levou o sujeito maximizador para o fundo 

do modelo. Ele não deixara de existir, entretanto com a inversão antropológica operada 

por Keynes, ele aparecia como sujeito do longo prazo walrasiano nos modelos da síntese 

neoclássica, sem a importância nas políticas implementadas no dia-a-dia. O 

funcionamento da economia se dava pela manipulação dos agregados sem que o 

indivíduo, enquanto unidade maximizadora, fosse importante no modelo. Os dispositivos 

de governo tinham as unidades coletivas como alvo. Governar era estabelecer a melhor 

relação possível entre os conjuntos. Seja nos aparatos de welfare, em que os benefícios 

eram calculados na sua capacidade de gerar a melhor relação entre indicadores como 

inflação/PIB, ou nas práticas gerenciais de Mayo e Drucker, a noção de gerenciamento 

do trabalhador partia sempre de um senso coletivo. 

 Enquanto isso acontecia no gerenciamento político econômico, a busca por 

modelos de ação que dessem conta dessa separação fazia sentido dentro do refinamento 

natural de modelos cada vez mais complexos de gerenciamento da economia. Por isso, se 

depois se tornou uma arma “antikeynesiana”, a formalização se dá no entendimento cada 

vez maior de como os mecanismos de concorrência operam para melhor manejá-los. Ela 

parte da própria operação de cada vez mais melhorar o gerenciamento dos agregados. 

O que ocorre a partir daí é uma série de tentativas de se modelar o comportamento 

do agente econômico de forma a não contradizer a síntese neoclássica; com o 
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comportamento do empreendedor keynesiano no curto prazo com o equilíbrio walrasiano 

no longo, o modelo IS-LM. Darity, Young e Leeson traçam os debates desse momento e 

podemos extrair de seus estudos uma preocupação permanente entre a reprodução do 

comportamento “real” dos agentes e a necessidade de seu enquadramento no modelo. 

Mais que isso, é o modelo IS-LM como base de todos os derivados. Como afirma 

Mankiw:  

 

[…]havia muitos modelos em competição, cada um deles baseado no input dos 

keynesianos proeminentes do momento[…]mesmo que estes modelos se 

diferenciassem nos detalhes, suas semelhanças eram maiores do que suas 

diferenças. Todos eles tinham, essencialmente, uma estrutura keynesiana.809 
 

Isso significa que, apesar de confinada à academia, esta discussão não tinha um 

mero interesse formal; era sim uma tentativa de conjugar os diversos hiatos entre uma 

macroeconomia dominante e o comportamento individual dos agentes. Não é apenas uma 

curiosidade intelectual, mas como explica Alexandre Andrada, as anomalias da teoria da 

síntese neoclássica foram se tornando cada vez mais evidentes: “o descompasso em 

relação às primitivas microeconômicas walrasianas, ausência de uma dinâmica 

apropriada, e a exogeneidade ad hoc de variáveis (especialmente as expectacionais) ”.810 

A solução buscada foram diversas teorias que tentavam conjugar o elemento fundamental 

da economia, o sujeito maximizador, com resultados que fugiam às “primitivas 

microeconômicas walrasianas”. É assim que a Teoria dos Jogos, por exemplo, se tornou 

um elemento importante naquele momento. 

Mesmo assim, o que é preciso ficar claro é que, na síntese neoclássica, 

estabelecendo um sistema onde o curto prazo é metodologicamente diferente do longo 

prazo, as formas de se estabelecer um sistema lógico de equilíbrio a longo prazo podem 

ser desconectadas das políticas econômicas imediatas. O exemplo mais cristalino disso é 

o artigo de 1954 de Kenneth Arrow e Gérard Debreu, Existence of an Equilibrium for a 

Competitive Economy, que Mark Blaug considera o pontapé inicial da Revolução 

Formalista na economia,811 artigo que foi peça fundamental para que seus autores fossem 

agraciados com o prêmio Nobel em 1974 e 1983, respectivamente.  
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810 ANDRADA, Alexandre F. S. Uma Breve História sobre a Abordagem de Desequilíbrio na 

Macroeconomia. EconomiA, Brasília, v.11, n.4, Dezembro 2010. p. 30. 
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Esse artigo tinha como objetivo (considerado atingido) fornecer provas de que o 

equilíbrio geral era matematicamente factível. Através de uma série de novidades 

matemáticas, como o uso de equações convexas, seus autores chegaram à equação de 

equilíbrio geral. No entanto, o problema dessa equação era o número de restrições que as 

premissas necessárias deveriam sofrer para isso.812 Com isso, a relação dessa prova 

matemática do equilíbrio walrasiano pouco poderia oferecer em combinação com as 

políticas macroeconômicas cotidianas. 

O modelo de equilíbrio atingido por Arrow se torna mais importante quando nos 

voltamos para outra de suas conhecidas contribuições teóricas: o teorema da 

impossibilidade. Ele é essencial porque demonstra como um keynesiano, conhecidamente 

refratário às teses libertárias, foi um dos grandes “iniciadores” da utilização do 

instrumental econômico para a análise de outras áreas. Os estudos de 

governamentalidade, ao seguirem de perto as filiações políticas e intelectuais, deixaram 

de lado a importância dos keynesianos na ascensão do “imperialismo econômico”, fato 

que não passou batido no recente estudo de Niklas Olsen sobre o neoliberalismo.813 

Olsen explica que Arrow golpeia de forma fundamental as teorias do “bem-estar 

social” com seu teorema da impossibilidade,814 posição também assumida por Feiwel, 

que entende este teorema como fundador da teoria econômica moderna.815 Não é por 

acaso que Amadae coloque o ultraconservador James Buchanan ao lado de Arrow como 

parte da primeira geração de teóricos do “liberalismo de escolha racional”816 que 

modificou como a disciplina era entendida.  

Isso porque o teorema da impossibilidade de Arrow, ao procurar conjugar as ações 

racionais individuais com a ação coletiva, chega à conclusão que, ao se agregar estas 

preferências individuais, não se atinge uma ordem de preferência coletiva. Como Olsen 

explica: “afirmando que para três ou mais pessoas escolhendo entre três ou mais 

alternativas, é impossível garantir um resultado "coletivo racional" que represente com 

                                                           

812 Como descreve a crítica Kornai: a) as suposições contradizem a realidade; b) a falta de processos de 

informação e pontos de controle em uma economia hierárquica pode ser enganosa; c) a falta de detalhes 
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precisão as preferências dos indivíduos”817, o que faz Olsen concluir que não existe 

“processo decisório democrático que possa agregar as preferências individuais em um 

resultado coletivo inequívoco”.818 As conclusões que se pode tirar a partir daí são de 

grande relevância, porque não só retoma a invisibilidade do homo economicus, causando 

estragos no keynesianismo hidráulico, como amplia esta invisibilidade para fora do 

modelo, ao utilizar o modelo racional em situações não-econômicas, já que o teorema da 

impossibilidade teve como modelo o sistema de votação em eleições políticas. 

No entanto, se as ramificações para um modelo de política libertária podem ser 

extraídas dessas conclusões, em artigo que relembra as origens de sua teoria, Arrow 

demonstra aquilo que viemos insistindo: ele tinha como foco compreender a função de 

maximização de lucros de shareholders em função do tempo dentro de uma firma.819 

Menos que a função política que Amadae lhe atribui foi o aprofundamento de análises 

inseridas na macroeconomia hidráulica que levou a problemas da ação social, e mais que 

isso: problemas derivados do debate sobre a financeirização das corporações (o papel dos 

shareholders). Como Olsen lembra: não há referências no trabalho de Arrow às teses 

políticas de Hayek, Mises ou outros conectados à rede da MPS. 

Só que Olsen, ao focar-se na emergência do “consumidor soberano” como núcleo 

do neoliberalismo, não estabeleceu as conexões que nos parecem necessárias para 

explicá-lo. Pois, em nossa percepção, se os estudiosos da governamentalidade se 

esquivam dos keynesianos, indo diretamente às teorias de Gary Becker e suas análises do 

homo economicus em campos como a criminalidade e o casamento, tanto a versão 

keynesiana como “novo liberal” que iam se elaborando, se assentavam em sujeitos 

“irreais” (os números de restrições do modelo de equilíbrio de Arrow ou na Teoria dos 

Jogos, por exemplo) e, se vimos como a busca de uma maior cientificidade por parte dos 

neoclássicos refinou os modelos, a ficcionalidade dos axiomas necessários para que estas 

teorias fossem aceitas não escapou a nenhum economista ou especialistas relacionados. 

Assim, a reinstituição da invisibilidade do homo economicus junto aos modelos 

macroeconômicos enfrentava um obstáculo de grande monta. 

Por isso que devemos entender melhor o papel do artigo de 1953 de Milton 

Friedman, The Methodology of Positive Economics, na redefinição da ciência econômica. 
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Ele é considerado até hoje o mais influente texto metodológico de economia entre seus 

pares. Mesmo que o próprio Arrow e muitos outros expressem suas desconfianças ao 

modelo friedmaniano, é ele que permitirá que suas teses se tornem viáveis dentro da 

governamentalidade concorrencial.  

Ao invés de nos atermos ao debate em torno de saber se esse texto forneceu uma 

licença para a Revolução Formalista — como é o caso das inquirições de Blaug, Mayer e 

Hutchinson —  como marco inicial de uma mudança de paradigmas, nos deteremos em 

como ele reproduz as mesmas preocupações dos teóricos estudados acima. Nesse texto, 

o economista pretende informar um método, o da economia positiva, que pode gerar 

resultados "no mesmo senso que as ciências físicas”.820 Podemos explicar como faz isso 

a partir de um exemplo do próprio texto: Friedman parte do fato de que as folhas de uma 

árvore estão normalmente posicionadas de forma a maximizar a luz solar recebida. 

Pergunta então se a hipótese deve ser rejeitada pelo fato de que as folhas não fazem isso 

de forma consciente e julga que os resultados baseados na “folha maximizadora”, mesmo 

que irreal do ponto de vista atomístico, são satisfatórios.821 Dessa forma, a irrealidade das 

assunções não importa desde que capazes de gerar respostas satisfatórias quando 

verificadas empiricamente. Não importa que as folhas saibam ou não o que estão fazendo, 

importa é que a premissa de que elas se voltam para a luz solar gera resultados 

satisfatórios em um pretenso modelo. A economia positiva não se preocupa em verificar 

se as bases de um modelo são condizentes com a realidade, somente com a realidade dos 

seus resultados.  

Não é preciso imaginação para entender como isso se conecta com as bases 

microeconômicas do sujeito racional maximizador do equilíbrio geral e da Revolução 

Formalista. Mesmo com a aversão de Friedman aos modelos formais, nos parece que o 

seu artigo mais os complementa do que os contrapõe. Afinal, não se tratará de um 

amálgama, pois as duas teorias convivem de forma a dar uma flexibilidade para a 

macroeconomia naquele momento. Não é por menos que Leeson destaque que, mesmo 

com sua aversão a esses modelos, Friedman se utiliza não só da econometria, mas do 

quadro walrasiano.822Se a teoria de Friedman é a maior representante do descompasso 
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entre agregados e uma teoria do agente, o economista pode conjugar a noção de premissas 

primeiras com modelos lógicos de equilíbrio e a verificação post factum. 

O que interessa é que o artigo de Friedman toma como exemplo os modelos de 

expectativas para explicar a forma como sua economia positiva pode funcionar. Da 

mesma forma que as folhas, a racionalidade maximizadora do agente individual não 

precisa ser comprovada, somente os resultados do modelo é que interessa para a ciência 

econômica. As premissas irreais do modelo de equilíbrio geral acharam sua “casa”. O 

homo economicus pode se integrar à macroeconomia sem que o comportamento 

microeconômico seja necessariamente real. Isso é o espaço necessitado pela Teoria das 

Expectativas Racionais: se ela defende a premissa bastante duvidosa de que os indivíduos 

compreendem o funcionamento da economia sem nenhuma compreensão técnica, ela se 

insula de críticas ao descartar a necessidade de que as premissas correspondam à 

realidade, o que importam são se os resultados são empiricamente verificáveis (algo que 

também é núcleo de enorme discussão). 

O importante em toda essa explanação é como o número de trabalhos em relações 

microeconômicas derivaram da própria busca dos comportamentos concorrenciais dentro 

de modelos econômicos. É o concorrencialismo que habita os modelos keynesianos que 

habilitam esta busca. Entender o espírito concorrencial do agente é o núcleo de toda a 

investigação teórica. É aqui que compreendemos como a ideia de agregados na 

macroeconomia modifica a relação do agente maximizador do liberalismo marginalista, 

já que a irrealidade do agente só se aplica pela função que desempenha no modelo 

agregado.  

Não surpreende que os seguidores da Escola Austríaca rejeitem completamente 

esta versão da ciência econômica: ela só funciona tendo a macroeconomia e os agregados 

como ponto final, enquanto que os “austríacos” se interessam pelas ações do indivíduo 

em sua “realidade”, como sujeitos reais que não geram uma soma maior que as partes. 

Afinal, o modelo exposto por Arrow, por exemplo, chega à conclusão que o todo é 

diferente da soma das partes. É uma refutação ao keynesianismo hidráulico inserido na 

macroeconomia. Não é a volta à soma dos comportamentos individuais invisíveis, é a 

agregação deste comportamento que se torna, de certa forma, invisível, já que é possível 

derivá-lo das escolhas individuais. 

É daí que defendemos que aquilo que boa parte da bibliografia crítica ao 

neoliberalismo entende como uma reação conservadora ao keynesianismo é fruto do 

aprofundamento de suas premissas. É por isso que essa crítica não consegue explicar 
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como economistas completamente antagônicos, como Keynes e Friedman, alertaram para 

os perigos de se utilizar modelos econométricos de uma forma tão abrangente. Essa é a 

parte do keynesianismo que o economista inglês rejeitaria de forma mais explícita,823 

enquanto que Friedman via a utilização desses modelos como a essência do economista 

“gerente”, que pretende intervir na economia sem que seus modelos o habilitem para isso.  

Deve-se levar em conta que, quando Lucas descreve o ambiente intelectual em 

que a “teoria das expectativas racionais” nasceu, ele explica que “nós íamos ser cientistas 

de gerenciamento. Isso é o que pensávamos de nós mesmos; e Jack [Muth] foi um 

cientista de gestão par excellence”.824 E explica que a conexão com o conservadorismo 

era injusta, sendo Sargent, por exemplo, um democrata liberal que não entendia a redução 

do governo como absolutamente necessária. 

A teoria das expectativas racionais, formalizada em 1961 por Jack Muth dentro 

de um sistema microeconômico, não tinha preocupação com suas ramificações político-

econômicas. Como Lucas descreve: “Jack não ligava para a economia keynesiana”.825 

Entende-se a relevância de Friedman para abrir o flanco do keynesianismo, já que sujeitos 

conhecedores do modelo a partir das expectativas racionais não tem seus espíritos animais 

estimulados. Se ele teve um papel essencial com suas críticas monetaristas através das 

expectativas adaptativas, seriam as expectativas racionais que dominariam a ciência 

econômica até os dias de hoje e teriam um papel essencial no deslocamento do capital 

humano de sua versão “planejadora” para o empresário de si mesmo neoliberal. 

Como já estudamos, a ideia de expectativas na economia não era uma novidade, 

no entanto, é somente a partir de um modelo de ciência baseado na sua capacidade de 

previsão e não na de refletir a realidade é que pode gerar novos modelos de concorrência 

que ultrapassam as intervenções na população a partir de instituições de bem-estar social 

conjugadas com políticas monetárias e fiscais. Uma resposta de Robert Lucas sobre a 

capacidade dos novos estudos de economia comportamental exemplifica bem isso: 

 

Uma coisa que a economia tenta é fazer previsões sobre o modo como grandes 

grupos de pessoas, digamos, 280 milhões de pessoas responderão se você 

mudar alguma coisa na estrutura tributária, algo na taxa de inflação, ou 

qualquer outra coisa. Agora, os seres humanos são criaturas extremamente 

interessantes; por isso, a neurofisiologia é empolgante, a psicologia cognitiva 

é interessante — ainda estou na psicologia freudiana — há muitas maneiras 

                                                           

823 Ibid. pp. 112-115. 

824 HOOVER, Kevin. Rational Expectations: Retrospect and Prospect: A Panel Discussion with Michael 

Lovell, Robert Lucas, Dale Mortensen, Robert Shiller, and Neil Wallace, Macroeconomic Dynamics. 2011. 

p. 18. 

825 Ibid. p. 16. 
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diferentes de olhar para pessoas individuais e muitos aspectos de pessoas 

individuais que serão sujeitas a estudos científicos. Kahnemann e Tversky nem 

chegaram a duas pessoas; eles não podem nos dizer nada de interessante sobre 

como um casal que está casado há dez anos se separa ou toma decisões sobre 

em que cidade viver — quanto mais 250 milhões. Isso é como dizer que 

devemos construir a partir do conhecimento de moléculas ou — não, isso 

também não acontecerá, porque há muitas partículas subatômicas [...] não 

vamos construir economia útil no sentido de coisas que nos ajudem a pensar 

sobre as questões políticas que deveríamos pensar a partir de indivíduos e, de 

alguma forma, construí-la a partir daí. Economia comportamental deve estar 

na lista de leitura. Eu concordo com o Shiller sobre isso. Um economista bem 

treinado ou uma pessoa bem-educada deve saber algo sobre diferentes 

maneiras de olhar para os seres humanos. Se você vai voltar e olhar para Herb 

Simon hoje, volte e leia Models of Man. Mas pensar nisso como uma 

alternativa ao que as pessoas da macroeconomia ou das finanças públicas estão 

fazendo ou tentando fazer[...]há muitas coisas que gostaríamos de melhorar — 

não virá da economia comportamental[...]pelo menos em meu tempo de 

vida.826 

 

Lucas reproduz neste trecho a essência da metodologia de Friedman: não se pode 

buscar reproduzir o real construindo o conhecimento desde as partículas subatômicas, já 

que a economia procura predizer o comportamento de grandes grupos de pessoas. A 

descrença com a economia comportamental vem exatamente da sua incapacidade de 

construir modelos (algo que o prêmio Nobel Daniel Kahnnemann sofre com as críticas da 

falta de modelagem de suas teses). Essa é a pista principal: a governamentalidade 

concorrencial tem na sua base os agregados dentro do modelo, qualquer tese que não se 

insira nessa concepção é apenas uma conjectura preliminar ou errônea. É por isso que 

quando falamos de expectativas racionais, o nome que vem à cabeça não é John Muth, 

mas Robert Lucas. Esse não é um problema de origem/autoria, mas aquele que construiu 

um modelo de gestão econômica e não somente uma teoria. 

Partindo deste modelo, Lucas consegue explicar a natural-rate de Friedman 

conjugando o modelo walrasiano formal com a metodologia de previsão friedmaniana. 

Se Friedman não conseguiu estabelecer uma relação que lhe permitia ultrapassar a versão 

“engenheira” do economista, Lucas escapa da economia real marshalliana, o que 

Friedman não conseguira, e estabelece um modelo formal que se torna a nova ortodoxia. 

O formalismo exemplificado pelo equilíbrio geral matemático de Arrow e Debreu 

penetraria a política econômica com os microfundamentos da macroeconomia. Como 

explica Mankiw: “Os modelos de ciclos reais de negócios (derivados das expectativas 

racionais) foram exemplos específicos e dinâmicos da teoria do equilíbrio geral de Arrow-

Debreu”.827  

                                                           

826 Ibid. p. 38. 

827 MANKIW, N. Gregory. “MANKIW, N. Gregory. The macroeconomist as scientist and engineer. 

Journal of Economic Perspectives, Pittsburgh, v. 20, n. 4, 2016.  p. 34. 
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Essa nova tese funcionou como nova maneira de se pensar o sujeito concorrencial 

dentro do modelo. Ela era menos uma ruptura do que uma expansão. Quando o próprio 

agente se torna um espelho do modelo macro, a concorrência passa a permear novos 

campos e as diversas versões do sujeito-empresário que iam surgindo nos aparatos de 

governo podiam sincronizar-se com a arte de governar estatal. Mas não é este “avanço” 

formal que explica o seu sucesso. É o que estudaremos a seguir. 

 

 

5.1.3 Financeirização e o sujeito-empresarial 

 

Não é por acaso que os ataques mais significativos às práticas gerencialistas 

partiriam do mesmo personagem responsável por destronar a macroeconomia hidráulica 

keynesiana. Em 1970, Milton Friedman escreveu uma coluna no jornal New York Times 

com o título de The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Nela, 

reagindo às teses do gerencialismo (exemplificadas por Drucker), que entendiam que a 

corporação funcionava como a vanguarda do comportamento de uma nação (em que as 

atitudes praticadas dentro delas seriam replicadas por todo o espectro da sociedade), o 

economista acusou esses homens de negócios de “bonecos inconscientes das forças 

intelectuais que têm minado as bases de uma sociedade livre nestas décadas passadas”.828 

Para ele, a responsabilidade do “gerente” seria o de gerar o máximo de lucros para os seus 

shareholders, já que se esses estivessem preocupados com causas sociais poderiam 

aplicar seu dinheiro nelas.  

Esta não era a primeira vez que Friedman defendera o mercado como o melhor 

remédio para as falhas da centralização corporativa. Se nos concentrarmos no seu livro 

de 1962, Capitalism and Freedom, ele possui uma série de articulações que apontavam 

para a opinião expressa no artigo citado. Se há na obra o capítulo que trata da questão dos 

deveres de uma corporação em que: “existe uma e apenas uma responsabilidade social 

dos negócios — usar seus recursos e se engajar em atividades destinadas a aumentar seus 

lucros, desde que permaneçam dentro das regras do jogo"829, há também um em que 

defende a liberalização cambial e outro em que trata da educação em termos muito 

                                                           

828 FRIEDMAN, Milton. The social responsibility of business to increase its profits. New York Times, 13 

de setembro de 1970. p. 32.  

829 FRIEDMAN, Milton. Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962. p. 133. 
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próximos dos estudiosos do capital humano.830 Todos esses tópicos se unem na relação 

capitalismo e liberdade para a defesa dos investidores como os agentes decisores das 

questões econômicas em todas as suas instâncias: é o livre movimento do dinheiro que 

deve decidir se a empresa está gerindo o seu capital (humano ou não-humano) da melhor 

maneira. 

O interessante é que, mesmo sendo considerada a articuladora de todo o 

pensamento friedmaniano, Capitalism and Freedom é uma obra muito menos lembrada 

como marco de defesa do mercado financeiro do que seu artigo de 1970. Em nossa 

percepção, isso ocorre porque é na década de 1970 que a formalização da ciência 

econômica e a emergência das expectativas racionais resulta em uma nova maneira de 

se entender a relação entre o mercado financeiro e o sistema produtivo. Mesmo que 

Friedman e outros defensores do livre mercado já estabelecessem as finanças como 

grande força purificadora dos erros de gestão nos anos 1960, seguindo o entendimento 

do mercado como solução em todas as instâncias da economia, é somente quando ocorre 

a absorção do homo economicus expectacional na gestão macroeconômica que a 

financeirização pôde realmente emergir.831 

Assim, se a queda de produtividade das empresas nos Estados Unidos e países 

europeus permitira a reavaliação de suas práticas rumo a financeirização — a ponto de 

Peter Drucker (mesmo sendo crítico das teses a favor da financeirização) admitir a sua 

validade832 — as teses sobre o mercado financeiro que iam sendo absorvidas nas práticas 

gerenciais tinham como base as expectativas racionais, sendo que a Hipótese do 

Mercado Eficiente, proposta em 1970 pelo vencedor do Prêmio Nobel Eugene Fama, 

ainda é a versão corrente sobre o mercado financeiro em nossos dias. 

Nela, o mercado sempre atualiza as expectativas de acordo com novas 

informações e, mesmo que os agentes absorvam a informação de forma errônea, através 

                                                           

830 Um exemplo: “Se o capital fosse tão prontamente disponível para investimento em seres humanos 

quanto para investimento em ativos físicos, seja através do mercado ou através de investimento direto pelos 

indivíduos envolvidos, ou seus pais ou benfeitores, a taxa de retorno sobre o capital tenderia a ser 

aproximadamente igual nos dois campos. Se fosse mais alto em capital não humano, os pais teriam um 

incentivo para comprar tal capital para seus filhos em vez de investir uma quantia correspondente em 

treinamento vocacional, e inversamente”. Ibid. p. 101. 
831 CHERNOMAS, Robert. The Profit Doctrine: Economists of the Neoliberal Era. 2016. 
832 “Peter Drucker, por exemplo, não era fã do enquadramento de responsabilidade corporativa de Milton 

Friedman. ‘Em grande parte, na sociedade - empregos, carreiras, comunidades - depende da sorte 

econômica das grandes empresas para subordiná-las completamente aos interesses de qualquer grupo, 

incluindo os acionistas’, escreveu ele. Mas Drucker também reconheceu que “o que tornou as aquisições 

e aquisições inevitáveis… foi o desempenho medíocre” das empresas americanas durante os anos 1970 

e início dos anos 80. WARTZMAN, Rick. The End of Loyalty: The Rise and Fall of Good Jobs in America. 

New York: Public Affairs, 2017. p. 301. 
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do processo de equilíbrio, sempre se chega ao preço correto dos ativos – “o mercado 

sempre está certo”. Assumindo os axiomas “irrealistas” que iam emergindo na ciência 

econômica, o homo economicus expectacional passava a ter um ponto de entrada no 

mundo do trabalho a partir da financeirização das empresas que passavam a recorrer ao 

“mercado eficiente” de Fama. Se economistas como Friedman apostavam no shareholder 

a partir de uma crença no livre mercado, sem investir em uma teoria específica, os 

fundamentos microeconômicos racionais forneciam o substrato “científico” para a defesa 

da financeirização. 

Resultado disso é o artigo de imensa influência de Michael Jensen e William H. 

Meckling de 1976 chamado Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership behavior. Seu sucesso no mundo dos negócios decorreu da Teoria da Agência 

proposta no texto. O pressuposto da teoria é “abrir” a firma para os axiomas da teoria 

econômica, como os próprios afirmam: “a firma é uma ‘caixa preta’ operada de forma a 

atender as condições marginais relevantes com relação aos insumos e produtos, 

maximizando assim os lucros, ou com mais precisão, o valor presente”.833 Ao “abrir” a 

firma, os economistas passam a analisar todos os comportamentos inseridos nas 

corporações como uma rede de contratos individuais:  

 

Milhões de indivíduos confiam voluntariamente bilhões de dólares, francos, 

pesos, etc. de riqueza pessoal aos cuidados dos administradores, com base em 

um conjunto complexo de relações de contratação que delineiam os direitos 

das partes envolvidas.834  

 

O que se nota no trecho acima é como o plano coletivo de Drucker e outros 

gerencialistas das décadas de 1950 e 1960 vai dando lugar para uma gama de indivíduos 

que se unem de acordo com a maximização de seus interesses. A firma passa a designar 

a união de sujeitos através de contratos. Ela deixa de ter um sentido agregado, não mais 

congrega as partes de um todo. Ela existe para minimizar os custos de transação dos 

indivíduos.  

O “mercado eficiente” de Fama e a Teoria da Agência de Jensen e Meckling são 

os exemplos mais bem-sucedidos de uma base microeconômica teórica para a 

financeirização do sistema produtivo. Eles demonstram que, se o mundo das finanças e 

                                                           
833 JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership behavior. Journal of Financial Economics, v. 3, 1976. p. 308. 
834 Ibid. p. 341. 
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dos negócios pouco se encontravam na ciência econômica, os fundamentos 

microeconômicos os uniram. Como explica Robert Teitelman: 

 

Antes de 1972, Chicago apenas "teorizou" sobre os mercados. A teoria dos 

preços explicava como os recursos eram coordenados e usados. A corporação 

era uma caixa preta — uma "função de produção". Os economistas 

neoclássicos de Chicago viam ações dentro das empresas como funções de 

“engenharia” de estruturas hierárquicas e, portanto, inadequadas a uma 

disciplina que estuda os mercados". Mas o nexo dos contratos tornou a 

hierarquia irrelevante. Sob ele, microeconomistas neoclássicos poderiam 

discutir organizações enquanto permaneciam dentro das tradições de sua 

disciplina e sem sujar as mãos com 'engenharia.835 
 

Dessa maneira, “o trabalho que começou a melhorar a previsão chegou a minar 

a própria noção de previsão e de gestão ativa dos estoques. Em vez disso, o mercado 

eficiente surgiu como o melhor de todos os guias”.836 A transformação que ocorrera 

dentro da ciência econômica - em que a procura de modelos cada mais refinados de 

gerenciamento macroeconômico desembocou no retorno do homo economicus em uma 

nova forma para o centro do modelo e devolveu o protagonismo ao “livre mercado”  - 

reproduzia desenvolvimentos análogos no mundo do trabalho.  

É a partir desses desenvolvimentos que a versão de Becker sobre o capital humano 

passou a ser aceita (mesmo que seus “exageros” tenham sido descartados). Nele, a ideia 

de capital humano - que vimos florescer a partir da reflexão sobre as práticas nas 

corporações - conjuga-se com os fundamentos microeconômicos para estabelecer uma 

nova maneira de se pensar os aparatos de governar. Sua obra funciona como uma espécie 

de elo entre as práticas do capital humano na gestão do trabalho e a formalização de uma 

gramática da governamentalidade concorrencial neoliberal através dos economistas. Ela 

demonstra como se dá a conexão entre os dispositivos e aparatos de governo e o homo 

economicus do modelo macroeconômico concorrencialista neoliberal. Como ele explica: 

 

A maioria dos economistas já compreendeu plenamente a importância da perda 

de rendimentos no processo educacional e, de forma mais geral, em todos os 

investimentos em capital humano, e critica os educadores e outros por 

negligenciá-los. À luz disso, talvez seja surpreendente que os economistas não 

tenham sido igualmente sofisticados em relação a outros usos não-funcionais 

do tempo.837 
 

                                                           
835 TEITELMAN, Robert. Bloodsport: when ruthless dealmakers, shrewd ideologues, and brawling 

lawyers toppled the corporate establishment. New York: Public Affairs, 2016. p. 112. 
836 Ibid. p. 101. 

837 BECKER, Gary. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press, 

1976. pp. 89-90. 
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Os “outros usos não-funcionais do tempo” implicam em uma nova relação do 

indivíduo consigo mesmo, uma “posição ética empresarial” onde todos são “donos” e 

“empresários”. Lazzarato resume bem esta situação exemplificando que, em nossos 

tempos atuais, não é necessário ser dono de um negócio para agir como empresário; tudo 

que é necessário é se comportar como um, adotar a mesma lógica em relação à sua forma 

de ver o mundo e suas atitudes.838 Revistas como “Você S.A.” e a infinidade de livros que 

ensinam a pensar e se comportar como um milionário são os exemplos mais caricatos que 

demonstram o acerto do diagnóstico apresentado nas aulas do Collége de France por 

Foucault. 

Dessa forma, o indivíduo pensado por Becker — alguém que adiciona capital a si 

próprio através de atividades fora do trabalho — passa a ser o sujeito da 

governamentalidade neoliberal. Entendida não como uma simples política econômica, 

mas como uma racionalidade governamental que dissemina os valores e métricas do 

mercado para todas as esferas da vida e constrói o próprio humano como, exclusivamente, 

homo economicus.839 

Wendy Brown busca complementar as teses de Foucault ao argumentar que suas 

lições se deram em período anterior à ascensão da torrente neoliberal, exemplificada pelos 

governos de Thatcher e Reagan nos anos 80. Foucault, portanto, não poderia antecipar as 

transformações e modificações no discurso neoliberal das últimas décadas e, muito 

menos, a crescente financeirização que transformou as diversas facetas da sociedade.840 

Mostramos nossa concordância com a autora ao investigarmos como a financeirização 

das empresas que ocorria na mesma época que Foucault ministrara o curso foi essencial 

para destacar o capital humano de sua vertente desenvolvimentista. Porém, Brown, como 

outros autores, não investigam como a financeirização está conectada à transformação na 

ciência econômica e surgimento do homo economicus na macroeconomia concorrencial. 

Este é o caso de Maurizio Lazzarato, que parte de outro projeto de subjetividade 

que ele denomina homo debitus. Como Brown, o autor italiano irá criticar as limitações 

de Foucault em seu diagnóstico do neoliberalismo. Neste caso, acusando-o de prender-se 

a um modelo de poder industrial, sem perceber que, na economia da dívida, o Estado 

perde a soberania da moeda. 

                                                           

838 LAZZARATO, Maurizio.The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Los 

Angeles: Semiotext(e), 2012. p. 94. 

839 BROWN, Wendy. Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution. Cambridge: MIT Press. 

2015. p. 176. 

840 Ibid. pp. 53-54. 



 

 

384 

 

 

A perspectiva de O nascimento da biopolítica é, portanto, ainda a do alemão 

para quem a empresa industrial e o empreendedor estavam no coração do 

"mercado social". Foucault permaneceu ligado a essa visão do neoliberalismo 

pós-guerra quando, ao longo da década de 1970, uma lógica de negócios 

tornou-se a norma.841 
 

Dessa forma, Lazzarato entende como um pecado mortal Foucault ter 

negligenciado em seu curso de 1979 algo que havia trabalhado em seu curso A Vontade 

de Saber (1970): a noção de moeda e dívida. Lazzarato, em seu livro The Making of the 

Indebted Man, procura demonstrar que a relação devedor/credor sempre esteve presente 

nas relações humanas, mas se torna visível e atinge sua potencialidade no neoliberalismo. 

A relação devedor/credor ultrapassa qualquer limite; é uma relação de poder transversal 

desimpedida pelos limites do Estado.842 A financeirização ocorrida a partir dos anos 70, 

transforma o Estado, sendo ele um parceiro desse projeto. Para o autor italiano, a 

discussão não se dá sobre o tamanho da intervenção do Estado, mas esta mudança onde 

ele perde a soberania da emissão monetária e se torna instrumento da ascensão do dinheiro 

privado e imaterial.843 

A proliferação do crédito a partir da financeirização e a substituição da 

responsabilidade do Estado através dos mecanismos de endividamento tornam necessário 

a transformação dos indivíduos em alguém que necessita gerenciar suas dívidas. Esse 

gerenciamento tem como cerne a necessidade de transformação do sujeito a partir de 

critérios que satisfaçam a relação que embasa a sociedade, credor/devedor: 

 

Ao contrário do que acontece nos mercados financeiros, o beneficiário como 

"devedor" não deve reembolsar em dinheiro real, mas sim em conduta, 

atitudes, maneiras de se comportar, planos, compromissos subjetivos, o tempo 

dedicado a encontrar um emprego, o tempo usado para conformar-se. A dívida 

implica diretamente disciplina de vida e um modo de vida que exige "trabalho 

sobre si", uma negociação permanente consigo mesmo, uma forma específica 

de subjetividade: a do homem endividado. Em outras palavras, a dívida 

reconfigura o poder biopolítico exigindo uma produção de subjetividade 

específica do homem endividado.844  

 

Entendemos que Lazzarato tem razão em apontar a financeirização como aspecto 

essencial do sujeito-empresarial do concorrencialismo neoliberal, mas que se engana em 

identificar a dívida como seu núcleo. Nesse modelo, o mercado financeiro aparece como 

                                                           

841 LAZZARATO, Maurizio.The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Los 

Angeles: Semiotext(e), 2012. p. 91. 

842 Ibid. p. 89. 

843 Ibid. p. 89. 

844 Ibid. p. 104. 
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exógeno ao mundo da produção “real” e, em nossas investigações, pudemos perceber, 

como nota Hyman, que a incorporação das práticas financeiras não se inicia em 

contraponto ao “planejamento” corporativo, mas sim como sua consequência:  

 

A ciência gerencial, como ideologia, legitimava as aquisições dos 

conglomerados, mas, na realidade, enquanto a administração era confiável 

para facilitar as aquisições, o crescimento vinha de finanças corporativas 

inteligentes. Aquisições foram alavancadas em mais aquisições. As 

operações dentro das empresas adquiridas não melhoraram. As empresas não 

foram sequer simplificadas. Como os conglomerados mantinham as 

aquisições (que geralmente eram de setores não relacionados) independentes, 

as sinergias — a eliminação de redundâncias — poderiam advir apenas das 

despesas relativamente pequenas das despesas gerais das empresas.845 

 

Os estudos sobre o neoliberalismo tendem a investigar a matematização da 

ciência econômica e seu apego aos axiomas “irrealistas” como consequência da 

financeirização, como a submissão da ciência ao poder das finanças, mas é entendendo 

como imbricaram-se as novas práticas de gestão e o desenvolvimento dessas hipóteses 

dentro de um ambiente de governamentalidade macro é que se pode compreender como 

o sujeito-empresário emerge.  

É por isso que a noção de expectativas racionais é tão importante para o processo 

de subjetivação neoliberal. É ela que, junto com as novas teorias das finanças, permite 

transformar o capital humano de seus preceitos novo liberais ou desenvolvimentistas. Isso 

porque ela amplia o que é a contribuição do trabalhador a partir do momento em que 

seguir o “mercado” é a melhor solução. Se tomarmos como exemplo um representante do 

planejamento nas corporações, Adolf Berle escrevia em 1962 que os mercados de ações: 

  
Fazem um trabalho que os americanos, com ou sem razão, parecem querer ter 

feito. É verdade que a alocação é irracional. [...] Isto é apenas um pouco mais 

racional do que comprar três bilhetes em uma loteria, um dos quais ganha um 

bom prêmio, um sai com uma aproximação de baixa qualidade, enquanto o 

terceiro ganha um bilhete em branco”.846  

 

Ser racional era não se deixar levar pelos ventos do “mercado”, mas sim investir 

em capital de forma a observar o planejamento de longo prazo da empresa. Com a teoria 

de agência de Jensen, calcada nas expectativas racionais, a firma enquanto monólito deixa 

                                                           
845 HYMAN, Louis. Temp: How American Work, American Business, and the American Dream Became 

Temporary. New York: Viking Books, 2018. p. 161. 
846 BERLE, Adolf. Modem Functions of the Corporate System. Columbia Law Review. V. 62, n. 1, 1962. 

p. 447. 
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de existir e o sujeito-empresário passa a ser interpretado a partir da “maximização de 

interesses, equilíbrio de mercado e preferências estáveis”.847  

É assim que Becker torna-se o grande nome da ideia de capital humano: não pela sua 

novidade em trazer a educação para a equação, mas sim porque sua teoria 

microeconômica representa a maneira como o processo produtivo ia se formatando. 

 

 

5.1.4 Libertarianismo político e governamentalidade concorrencial neoliberal 

 

 

É dentro desse espírito que devemos entender que as mudanças políticas dos anos 

80 - aventadas como iniciadoras do neoliberalismo - são o momento em que o “novo 

espírito” que já irradiava-se pelas práticas privadas e encontrava explicação na ciência 

econômica passou a permear o discurso público. Daí vem a confusão usual entre o 

libertarianismo e a governamentalidade neoliberal: são movimentos políticos com 

discursos morais libertários, calcados muitas vezes em von Mises e Hayek, que 

permitiram a incorporação de uma nova maneira de pensar a administração pública, mas 

não são eles que fornecem aos governantes a gramática do governar. 

O discurso libertário emerge a partir dos anos 1950 e 1960 quando, apesar de um 

consenso entre os partidos Republicano e Democrata nos EUA e Conservador e 

Trabalhista na Inglaterra sobre a necessidade de intervenção estatal na gestão 

macroeconômica, a partir da ideia de “fine tuning” neokeynesiana, há um claro 

descontentamento nos setores conservadores da sociedade.848 O acirramento da Guerra 

Fria com a necessidade de se propagandear as vantagens do livre mercado e a repulsa 

com que certos setores viam os avanços de movimentos e políticas progressistas nestes 

países fez com que emergisse uma atmosfera em que proliferava defensores da família 

tradicional, anticomunistas, antissegregacionistas e populistas anti-imigração. Hartman 

descreve a atmosfera da época como “o abismo que separava aqueles que abraçaram a 

                                                           

847 “As suposições combinadas de maximização de comportamento, equilíbrio de mercado e preferências 

estáveis, usadas implacavelmente e inflexivelmente, formam o coração da abordagem econômica como eu 

a vejo”. BECKER, Gary. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago 

Press, 1976. p. 5. 

848 JONES, Gareth Steadman. Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal 

Politics. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012. p. 147. 



 

 

387 

 

nova América daqueles que a viram de forma ameaçadora — aqueles que olhavam para 

alimentá-la contra aqueles visavam o retrocesso marcou os limites da guerra cultural”.849 

Nos Estados Unidos, principalmente, onde uma cultura de radical individualismo 

possuía uma narrativa histórica bastante popularizada, a junção entre as ideias de um 

mercado que equilibra os desejos individuais de milhares de consumidores com o do self-

made man, que simboliza a ideia do sonho americano conservador, pôde-se tornar 

“natural” aos olhos dos dois grupos como bandeira política. Como bem descreve Jones: 

“O individualismo radical intrínseco nas ideias de Hayek, Friedman e outros, sem dúvida, 

encontrou um grande manancial de crença conservadora nos americanos”.850 

Esta união política nos Estados Unidos e também na Inglaterra, através da 

emergência de diversos think tanks, como descreve Cockett851, dava-se principalmente 

através da concepção moral que a Escola Austríaca importava para o discurso econômico, 

longe da ciência econômica mainstream, nesse momento ainda identificada com a 

macroeconomia hidráulica. A candidatura de Barry Goldwater em 1964, pelo Partido 

Republicano nos EUA, exemplifica bem essa fusão. Mais do que uma modificação no 

discurso, ele é a cristalização da utilização da economia como fonte de legitimação para 

reagir às reivindicações de direitos das minorias.  

O liberalismo econômico era utilizado como uma arma para afirmar preconceitos 

históricos e fortalecia a autonomia das instituições em definir suas próprias regras que 

excluíssem as minorias. O discurso meritocrático permitia que os que estavam 

confortáveis em suas posições advogassem a retirada da presença do Estado no suporte 

daquilo que tanto temiam: a ascensão dos direitos civis dos negros. Para entender isso, 

basta dizer que, até aquele momento, os estados sulistas eram bastiões democratas, locais 

em que os republicanos se consideravam derrotados de antemão em suas disputas por 

votos. Goldwater foi o primeiro republicano a ganhar os votos eleitorais dos Estados do 

chamado “Deep South” (Louisiana, Geórgia, Alabama, Mississippi e Carolina do Sul) 

desde a Era da Reconstrução (1865-1877).852 Votos ganhos por uma plataforma que unia 

a liberdade econômica com a liberdade dos estados de definir suas próprias leis (a 
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polêmica sobre a intervenção federal para derrubar leis racistas no Sul). Iam se 

misturando o conservadorismo com o libertarianismo econômico. Em contraposição a 

isso, Katznelson, por exemplo, explica como as leis e projetos que formaram o New Deal 

só puderam ser aprovados com o apoio da bancada sulista ainda democrata na década de 

30 (com a exclusão dos negros da maior parte dos programas).  

 Reconstruir esse período é importante porque Goldwater foi derrotado de forma 

fragorosa para Lyndon Johnson e sua campanha de "Grande Sociedade", um programa de 

reforma global da sociedade americana com grande interferência do Estado na construção 

de uma sociedade mais justa através de reformas na saúde, na educação, no transporte etc. 

A concepção do Estado como ator ativo na sociedade ainda estava em pleno vapor e com 

ampla aceitação na sociedade.  

Entretanto, se o Estado ainda era visto como ator fundamental para se atingir o 

bem-estar, o libertarianismo ia se construindo politicamente. O fusionismo, criado a partir 

da união entre conservadorismo e liberalismo econômico, se organizara e passara a se 

constituir como uma força política que seria cada vez mais crescente, porém ao se 

estabelecer a partir do discurso marginal da Escola Austríaca, não possuía bases 

convincentes de atuação global. Na verdade, acentuara a versão econômica de Hayek e 

Mises como discurso político, não como alternativa de gestão econômica. O exemplo 

mais explícito do que gerou esta alternativa pode ser ilustrado por Murray Rothbard, que 

divulgou seu texto Right-Wing Populism: A Strategy for the Paleo Movement já em 1992.  

Nele, Rothbard argumentou que os libertários deveriam buscar apoio dos 

conservadores “morais” na sua busca pelo poder político. Citando o senador McCarthy e 

David Duke, líder da Ku Klux Klan, Rothbard imputou à esquerda o ódio à cultura 

ocidental.853 Dessa forma, nos oito pontos do programa de Rothbard destacam-se algumas 

das principais bandeiras que atentam contra as garantias aos direitos humanos: acabar 

com grupos raciais ou de privilégios, se livrar de mendigos, esmagar os criminosos e 

defender os valores da família.854  Este evento seria apenas mais uma das anedotas da 

direita americana, não fosse o personagem envolvido: Rothbard é um dos maiores 

expoentes do Instituto Mises e um dos grandes divulgadores da teoria libertária. 

Ressaltamos o episódio acima a fim de ilustrar melhor nosso argumento: mais do 

que uma divisão teórico-metodológica, o libertarianismo escapa à ciência econômica e se 
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insere na ideia da riqueza como sinal divino. Não importa se por herança, por 

merecimento ou qualquer outro meio: o rico é merecedor. Dessa forma, a economia não 

é instrumento de um mundo melhor, é a maneira de identificar quem é merecedor e quem 

não é. Nancy MacLean, ao estudar diversos artigos publicados por think tanks libertários 

como o Cato Institute e Heritage Foundation, destaca a plena consciência de seus autores 

de que não se chegará a um mundo melhor a partir dessa fórmula. Diversos artigos 

publicados por eles descrevem distopias como a formação de “favelas” (slums) nos 

Estados Unidos, mas defendem esse mundo distópico a partir da concepção moral: 

aqueles que viverão na miséria, o farão por merecerem. Por não terem a disposição ou o 

intelecto para se erguerem de seu estado deplorável.855 

Como se nota, nada tem a ver com a governamentalidade concorrencial surgida a 

partir da macroeconomia. Pelo contrário, é uma reação política a ela; como gestão que 

incorpora os “não-merecedores” para dentro do modelo, como fonte essencial de seu 

funcionamento. No entanto, se o discurso libertário não se apresentava como viável 

dentro da gestão econômica, ele determinara uma relação direta entre liberdade 

econômica e política que infestara o ambiente e criara uma abertura contra o 

planejamento. Se ele não apresentava uma alternativa de gestão, ao mobilizar um grande 

contingente a partir de pautas morais e conectá-las ao Estado, ele permitia que as falhas 

keynesianas, que se apresentavam em alguns anos de baixo crescimento, pudessem ser 

atacadas não mais como desvios a serem corrigidos, e sim como problemas estruturais de 

intervenções demasiadas do governo.  

É assim que, quando surge a crise dos anos 70, a intervenção do Estado passa a 

ser vista como problemática, não como solução. Trabalhos como de Kim Phillips-Fein 

sobre a falência da cidade de Nova Iorque nos anos 70,856 de Meg Jacobs sobre a disputa 

em relação às agências reguladoras na crise do petróleo nos EUA857 ou de Richard 

Cockett858 sobre a ascensão dos think tanks na Inglaterra e muitos outros859 demonstram 
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as diversas frustrações, como filas enormes para abastecer os carros e a indignação 

causada pela falta de habitação (entendida como resultado de controle nos preços dos 

aluguéis), gerando indignação com o “Estado grande”, que colocavam a construção da 

Grande Sociedade em dúvida, não só em seu plano moral, como alertavam os libertários, 

mas agora e de forma essencial na sua capacidade de gerir a economia de forma a lhe dar 

o melhor funcionamento possível.  

Ao contrário da alternativa libertária moralista, o que se colocava em dúvida era 

a melhor forma de gerenciamento macroeconômico, não a sua dispensa. Não é de espantar 

que um dos primeiros trabalhos de Friedman tenha sido exatamente sobre o controle de 

aluguéis e seu papel na crise da habitação.860 Se no momento da sua publicação (1946) 

não refletia a disposição do momento, parecia agora visionário. 

Esta repulsa cada vez maior contra o Estado ia sincronizando-se com os 

desenvolvimentos que vimos surgir na governança corporativa e na ciência econômica. 

Como bem explica Khurana: ao mesmo tempo que ia perdendo-se a fé no Estado, 

acontecia o mesmo nas grandes corporações nos anos 1970.861Afinal, as crises 

recorrentes do período e o desemprego decorrente colocava em xeque não só o Estado 

planejador como o gerencialismo como modelo de garantia de emprego.  

É por isso que a explicação usual sobre a ascensão do neoliberalismo remete à 

estagflação nos EUA e à crise econômica britânica, que levaram a uma desilusão com a 

política keynesiana e sua incapacidade em gerar crescimento econômico nestes países 

naquele momento. Ela abrira uma rachadura na macroeconomia hidráulica explorada 

tantos pelos libertários na política, economistas que vinham trabalhando em modelos 

alternativos —  como o monetarismo e a Teoria das expectativas racionais – e empresários 

e acionistas que representavam as novas ideias sobre gerenciamento.  

Esta conjunção de fatores permitira que uma concepção anti-estatista penetrasse 

como solução dos problemas econômicos e sociais. Afinal, o maior símbolo da 

macroeconomia hidráulica, a Curva de Phillips, que estabelece uma relação de trade-off 

entre inflação e desemprego, passara a se comportar de maneira errática, muito distante 

de qualquer padrão previsto pelos economistas que a utilizavam.  
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Como bem explica De Vroey: a Curva de Phillips foi o resultado de um 

deslocamento progressivo da relação entre o salário e a taxa de emprego para a relação 

entre inflação e emprego.862 Não precisamos nos esforçar para entender como isso é 

natural na governamentalidade concorrencial. Como elemento possível de manipulação, 

essa última relação permitia que o Estado, enquanto garantidor do funcionamento do 

mercado, utilizasse ferramentas a seu alcance para isso. Porém, como o próprio De Vroey 

explica: a Curva de Phillips não tem nada de especificamente keynesiana e isso permitiu 

que ela fosse atacada. Sem entrarmos em muitos detalhes, o modelo de Phillips pode tanto 

assumir uma situação de desemprego involuntário (tipicamente keynesiano) ou de 

desemprego friccional (absorvido no modelo clássico).863 Com isso, as explicações de sua 

inaptidão poderiam ser “manipuladas’ conforme a intenção do economista. 

Mesmo assim, o fracasso da Curva de Phillips em explicar a estagflação é 

considerado pela literatura da história econômica como primordial para a queda da 

hegemonia da visão keynesiana na gestão político-econômica e a ascensão do 

neoliberalismo.864 Mas como diversos historiadores e economistas apontam: o fracasso 

da gestão keynesiana não significaria o sucesso automático do neoliberalismo, essa 

possibilidade só pôde ser efetivada quando a união de uma reação conservadora ao 

“liberalismo moral” (no sentido americano de liberal) das décadas de 60 e 70 e o 

fortalecimento de uma rede libertária que estabeleceu a ligação entre a moral 

individualista com a teoria econômica foi agraciada com a possibilidade de um modelo 

alternativo de gestão econômica.865 Como estudamos, esse modelo já emergira nas 

práticas da gestão do trabalho.  
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Como explicamos, o libertarianismo já se efetivara como alternativa política 

anteriormente a esses eventos e o fato de terem um candidato à presidência pelo Partido 

Republicano demonstra a força atingida por eles já em meados dos anos 60, do mesmo 

jeito que sua derrota fragorosa retrata o descompasso entre o movimento político e os 

desejos da sociedade. Por isso, não se deve entender a derrota do keynesianismo como 

um resultado das políticas libertárias; elas permitiram uma absorção do 

concorrencialismo neoliberal não porque responderam às demandas da sociedade de 

forma satisfatória e sim porque forneceram um campo político sobre o qual os defensores 

de uma macroeconomia neoliberal podiam navegar. 

É por isso que é importante notar que as medidas neoliberais não se iniciam 

quando os representantes de uma parte desse libertarianismo ascende ao poder, como 

muitas vezes é entendido. Jimmy Carter e James Callahan, detentores do poder executivo, 

respectivamente nos EUA e na Inglaterra, tomaram medidas neste sentido antes de seus 

sucessores, Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que seriam plenamente identificadas 

com estes últimos. Vale lembrar que Carter era um democrata e Callahan, um trabalhista. 

A diferença entre eles se deu muito mais na retórica política do que no conteúdo 

da política econômica. O libertarianismo de Reagan e Thatcher funcionava no plano 

político, mas não se confundia com a gestão concorrencial neoliberal, que antagoniza com 

o moralismo representado por eles. Um dos exemplos da relação entre o libertarianismo 

enquanto bandeira política e sua dispensa enquanto ciência está em Milton Friedman, 

assessor informal para assuntos econômicos na campanha de Goldwater, e “inimigo” 

metodológico da Escola Austríaca de Economia. O próprio Friedman destacava as 

diferenças entre sua atuação como intelectual público e a defesa da liberdade econômica 

nos moldes libertários e sua obra intelectual.866 Assim, sua admiração por Hayek e Mises 

se dava no plano da ação política, não como ciência e gestão político-econômica. 

Mais que isso, a própria versão vencedora no conflito com o keynesianismo nas 

implementações de políticas econômicas, o monetarismo de Friedman, não era uma tese 

amplamente aceita nas faculdades de economia. A sua capacidade de convencimento se 

deu pela facilidade em explicar os fracassos das intervenções keynesianas em linguagem 

macroeconômica, que traduzia o sentimento libertário de parte da população e 

incorporava as práticas cada vez mais presentes de homem-empresarial, sem levar em 

conta suas teses de liberdade econômica moral. Sendo rapidamente comprovado como 
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um desastre na gestão econômica, o monetarismo foi abandonado, mas não para se voltar 

ao keynesianismo hidráulico, e sim à gestão macroeconômica passa a incorporar a versão 

dos microfundamentos da macroeconomia, com o homo economicus de volta na sua 

versão “empresarial”. 

O que precisa ficar claro nesta narrativa é que não é o Estado que implementa o 

concorrencialismo neoliberal; é quando emerge uma gramática macroeconômica, que 

consegue traduzir o impulso anti-Estado daquele momento da sociedade em política 

econômica é que o neoliberalismo, como hoje o conhecemos, pode nascer. Ele não 

emerge do simples antiestatismo da sociedade, nem de uma modificação autônoma da 

ciência econômica. Livros como Invisible Hands de Phillips-Fein, que demonstra a 

grande rede de empresários formada contra o New Deal no período de sua 

implementação867 ou a história da John Birch Society, criada em 1958 e bastante popular 

desde o momento de sua criação, defendendo teses como a de que o presidente 

Eisenhower, um militar republicano, era comunista,868 demonstram a desconfiança já 

bastante presente na sociedade americana contra a atuação do Estado. No entanto, suas 

alternativas não cumpriam os requisitos da arte de governar, a forma macroeconômica. É 

somente quando a ciência econômica traduz o individualismo maximizador para a 

governamentalidade macroeconômica que é possível alterar as suas diretrizes. A 

transformação que já ia ocorrendo nas práticas corporativa podia ser traduzida em um 

modelo de gestão pública. É assim que o neoliberalismo foi possível, não como alteração 

da governamentalidade, mas como seu aprofundamento. 

A macroeconomia com fundamentos microeconômicos que os governantes de 

retórica libertária implementam serve como uma luva para estes a partir do imperialismo 

econômico que a versão do indivíduo maximizador proporciona. Assim, quando Margaret 

Thatcher declarou que “não existe essa coisa de sociedade, o que há e sempre haverá são 

indivíduos"869, ela reproduziu o discurso econômico pelo qual não podem existir 

minorias, porque estas só existem dentro de um conjunto chamado sociedade, que não é 

nada além do conjunto de indivíduos e de suas escolhas individuais baseadas na satisfação 

de seus desejos.  
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A versão das expectativas pode ser aceita não porque reaviva o liberalismo 

clássico, mas porque insere sujeitos presumidamente não-morais dentro de um quadro 

macroeconômico de gestão de agregados. Se a sociedade não existe, a gestão político-

econômica continua a aceitá-la enquanto agregado. A diferença é que as partes do 

agregado não se deixam mais enganar, o indivíduo tem que ser tratado solitariamente 

mesmo que gere uma soma maior que as partes. É fácil de se entender isso quando se nota 

que essa visão atomista se revela uma poderosa arma de negação às demandas dos grupos 

que compõem a sociedade, pois qualquer interferência do Estado em atribuir “privilégios” 

a determinados conjuntos passa a deixar de ter o efeito desejado, já que cria incentivos 

que faz o sujeito racional maximizador se desviar das regras do mercado.  

A intervenção do Estado, que servia como mecanismo de atenuação das falhas do 

mercado, passa a ser sempre um meio de sua distorção. Nota-se aqui que não está em jogo 

o estímulo à concorrência e sim a sua forma. O funcionamento da concorrência como 

núcleo da reprodução econômica não foi modificado, o que foi transformado é o papel do 

Estado para ela. Ao invés do gerenciamento dos agregados através de instituições do 

welfare state, como vimos até o momento, o sujeito-empresarial passa a ser o indivíduo 

das relações a serem gerenciadas. Se antes os mecanismos de seguridade social eram 

pensados e financiados a partir da busca da otimização da relação emprego-inflação na 

Curva de Phillips, os sistemas de proteção social e estímulo à concorrência passam a levar 

em conta o sujeito-empresário derivado das noções de capital humano, já que seu 

comportamento pode entrar no modelo a partir dos axiomas vigentes de expectativas 

racionais. 

Mais do que isso: a Teoria da Agência passa a funcionar para o Estado, ele deixa 

de ser a caixa-preta para também ser tomado como um agregado de contratos entre 

indivíduos maximizadores. É o fim daquilo que Wendy Brown denomina de homo 

politicus, ou seja, fora do homo legalis, homo economicus ou homem de interesse, existe 

o homem enquanto ser político que ultrapassa a concepção individual.  

  

Esse sujeito, homo politicus, forma a substância e a legitimidade de qualquer 

coisa que democracia possa significar além de assegurar a provisão individual 

de fins individuais; esse “além” inclui igualdade e liberdade política, 

representação, soberania popular e deliberação e julgamento sobre o bem 

público e o comum. Somente no final do século XX, o homo economicus (em 

sua iteração nitidamente neoliberal) finalmente conseguiu o melhor do homo 

politicus, usurpando seu território, termos e objetos, tanto na figura do humano 

quanto na política.870 
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Seria, exatamente, o desaparecimento do homo politicus a consequência mais 

desastrosa da governança neoliberal em nosso mundo contemporâneo. A partir do estudo 

da transformação e incorporação na política de conceitos como governança, Brown 

procura demonstrar que a subjetivação neoliberal leva a uma racionalidade concorrencial 

e individualista dentro da relação política na sociedade contemporânea. Dessa forma, ao 

contrário das govermentalidades anteriores, não é só o projeto político de emancipação 

que é barrado, mas a própria ideia desta emancipação.  

Se o liberalismo se caracterizava como uma forma de definir os limites do Estado 

frente ao mercado, ou seja, quais as esferas em que o Estado poderia ou deveria interferir, 

na concepção neoliberal, o próprio Estado é capturado pela lógica econômica. Isso quer 

dizer que não pode existir separação possível entre Estado e mercado como campos 

ontologicamente definidos, o próprio Estado deve se pautar pela lógica concorrencial e 

funcionar como estímulo da aplicação deste raciocínio na sociedade. 

Porém, insistimos que é somente quando a ciência econômica se volta para as 

bases microeconômicas da macroeconomia que podemos visualizar a virada. É a partir 

daí que modelos macroeconômicos permitem o sujeito-empresarial dentro de sua grade, 

como elementos que, mesmo que “irreais”, chegam ao resultado esperado 

macroeconômico. A irrealidade dos axiomas microeconômicos só pode se espalhar e criar 

uma “grade de inteligibilidade” quando os seus resultados macroeconômicos não só são 

tidos como eficientes como reproduzem as práticas que iam se capilarizando pela 

sociedade.  

É só quando o sujeito é destacado da versão coletiva e passa a ser o único 

responsável pelo cultivo de seu capital humano que as teses de Gary Becker sobre a 

sociedade podem prosperar. A partir daí o economista passa a modelar diversos 

comportamentos sociais como o casamento, a criminalidade e vários outros através da 

grade maximizadora do homo economicus, porque passa a ser possível pensar o 

comportamento do sujeito-empresário com a versão das expectativas racionais. Como ele 

declara: “Não acho que suposições comportamentais mais realistas resolvam o problema. 

Sempre foi difícil nos modelos de escolha racional explicar adequadamente a 

coordenação das expectativas das pessoas”.871 Assim, teses sobre a economia 

discriminatória, em que o mercado penaliza as ações racistas e a da privatização como a 

                                                           

871 HERFELD, Catherine. The potentials and limitations of rational choice theory: an interview with Gary 

Becker. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, vol. 5, n.1, 2012. p. 75. 
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solução das externalidades de Coase872 só são possíveis porque partem de axiomas que 

não só permitem ignorar diagnósticos sociológicos, históricos, filosóficos e morais, como 

baseiam-se em versões que necessitam do individualismo metodológico e das 

expectativas racionais, que só podem ser vistas como meritórias dentro de uma noção 

metodológica “irreal”, como a de Friedman. Afinal, quando pensamos na teoria de Becker 

sobre a discriminação racial, verificamos como modelos de competição perfeita e 

mercado competitivo no pensamento econômico se confrontam com uma realidade 

diversa onde o racismo, que deveria ter sido eliminado por sua ineficiência econômica, 

está sempre presente.  

É só a partir dos novos desenvolvimentos que essas ações podem ser enquadradas 

dentro do que Hodgson chama de máquinas de prazer, cujas funções de preferência 

aparecem milagrosamente destacadas do ambiente social e cultural.873 Como explica 

Hodgson: 

 

Consequentemente, apesar de toda ênfase colocada em “escolha” pelos 

economistas ortodoxos, o tipo de “escolha” executada por estes indivíduos não 

tem uma complexidade ou profundidade moral maior que um termostato 

programado que ao sentir uma temperatura mais baixa “escolhe” alterar o 

aquecimento. A avaliação de valor pelo individuo é superficial, e seu senso de 

dever moralmente inadequado. Ele é apenas uma máquina de prazer. 874 
 

Para muitos, a matematização da ciência econômica e os axiomas implícitos neste 

processo são naturalizados por economistas como Hirshleifer, que pretendem justificar a 

invasão da economia em outras esferas a partir da universalidade das categorias analíticas 

da ciência econômica como custo, escassez, preferências e necessidades875. Já mostramos 

como a matemática que se insere como instrumento principal não é a responsável por este 

imperialismo, é cada vez mais utilizada por que casa com o comportamento lógico dos 

modelos, não o contrário. O “imperialismo econômico”, como pensado por economistas 

como Becker, é uma consequência direta da capilarização da macroeconomia 

concorrencial, o neoliberalismo.  

 

                                                           

872 O Teorema de Coase procura demonstrar que as externalidades ou ineficiências económicas podem 

ser, em determinadas circunstâncias, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes afetadas, 

sem necessidade de intervenção de uma entidade reguladora. As referidas circunstâncias necessárias para 

que tal seja possível são, segundo Coase, a possibilidade de negociação sem custos de transação e a 

existência de direitos de propriedade garantidos e bem definidos. 

873 HODGSON, Geoffrey M. From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary 

Economics without Homo Economicus. Chicago: University of Chicago Press, 2013. p. x. 

874 Ibid. p. 10.  

875 HIRSHLEIFER, Jack. The Expanding Domain of Economics. American Economic Review, Pittsburgh, 

v. 75, n. 6, 1985. p. 53. 
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5.2 A “falência” do Estado desenvolvimentista  

 

Ao compreendermos como o neoliberalismo é um avanço na governamentalidade 

concorrencial, inaugurada com a perspectiva macroeconômica, podemos vaticinar e nos 

desviarmos de vários “obstáculos” que tem confundido os analistas brasileiros há tempos. 

Estudamos como desenvolvimentos históricos em países “desenvolvidos” permitiram que 

a visão epidérmica do concorrencialismo se desenvolvesse como forma de se governar a 

população.  

Assim, não é a retórica de “menos governo” que importa para se identificar a 

governamentalidade neoliberal, nem mesmo o concorrencialismo em sua versão 

“keynesiana”. O que importa é o momento em que o espírito concorrencial se desloca 

para o sujeito-empresário, singularizado no modelo, como forma de melhor fazer 

funcionar os agregados. O “recuo do Estado” não pode ser entendido como forma de fazer 

funcionar um mercado livre, sem intervenções. É sim a modificação da intervenção do 

Estado a fim de tornar a concorrência ainda mais eficiente. As bases microeconômicas da 

macroeconomia não funcionam como a inauguração do modelo, partindo de um modelo 

idealista em que os pensamentos surgem a partir do gênio e são implementados. As teorias 

estudadas no subitem anterior refletiam as práticas, técnicas e táticas que iam se 

sedimentando e fomentavam uma nova posição para o sujeito-empresário que compõe os 

modelos de governar a população. 

Tudo isso é importante ter em mente quando voltamos ao Brasil. Se vimos que a 

reação frente a diversos movimentos de minorias teve uma importância fundamental nos 

EUA e na Inglaterra, fazendo emergir a desconfiança em relação ao Estado, que permitira 

que os microfundamentos se tornassem a gramática das políticas econômicas, no Brasil, 

as minorias não tiveram possibilidade de exercer a mesma pressão sobre a sociedade civil. 

Não só por estar sob uma ditadura feroz, mas também porque, em um corpo social 

moldado pelos pressupostos que estudamos, estas minorias eram atravessadas por 

entendimentos que as inseriam no “atraso” liberal. Ao invés de um enfrentamento e 

condenação explícitos, como sujeitos fora do modelo do empreendedor, como fora o caso 

nos Estados Unidos, o discurso em relação às minorias no Brasil as inseria como partes 

integrantes da falta de desenvolvimento a ser ultrapassado. Além disso, como já pudemos 

estudar, as práticas que iam surgindo dentro das corporações nos países desenvolvidos 

não podiam fornecer a base em um país que discutia como industrializar-se. 
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Por isso, não é possível pensar um paralelo com a ascensão de um discurso 

fusionista e libertário no Brasil no mesmo período que nos Estados Unidos, já que as 

condições eram muito diversas, muito menos a ascensão do sujeito-empresário neoliberal. 

Mesmo assim, na segunda metade da década de 70, surgiam crises recorrentes que 

tornavam os empresários cada vez mais refratários ao nacionalismo econômico e 

gigantismo estatista do governo militar.  

Um primeiro indício desta revolta é a escolha de Eugênio Gudin como Homem do 

Ano em 1974 pela revista Visão.876 Capitaneada por Henry Maksoud, essa revista seria a 

porta-voz do liberalismo incipiente, que ia adquirindo cada vez mais adeptos no nosso 

país. Maksoud fora responsável pelas três visitas de Hayek ao Brasil de 1977 a 1981.877 

Mas como explica Cândido Prunes, naquele momento, o engenheiro e sua revista se viam 

“completamente sozinhos” na batalha pelo liberalismo econômico, sendo que a visita de 

Hayek ao Congresso Nacional se deu para um plenário vazio, tal o desinteresse pelo 

renomado economista austríaco. No entanto, se a vertente teórica libertária ainda não 

encontrava o público, a revista já tinha algum sucesso em suas defesas por uma maior 

liberdade econômica. Além do Homem do Ano, a revista foi pioneira nas listas anuais de 

“Quem é Quem na Economia Brasileira”, bastante populares entre a elite brasileira. 

Saíram dessas listas os autores do Manifesto dos Oito, publicado em 1978, uma 

importante crítica de parte do setor empresarial ao regime militar. O documento ressaltava 

a necessidade de os empresários tomarem as rédeas do processo econômico e não serem 

mero reboque das políticas implementadas pelo governo. Se isso pode ser apontado como 

um avanço da “sociedade civil”, exigindo uma maior separação do Estado, Álvaro 

Bianchi adverte que o manifesto deve ser lido mais como uma exigência de maior 

participação nas decisões estatais do que um grito de independência.878 Concordamos 

com essa análise. No entanto, por mais que o documento tivesse essa intenção, ele se 

encontra em um momento em que diversas iniciativas surgem apresentando uma retórica 

que procurava ultrapassar o estatismo desenvolvimentista e tateava por novas 

alternativas. Porém, ainda não estavam nítidas quais seriam elas para estes grupos.  

Por isso que nos parece um exagero que parte da historiografia equacione atitudes 

como essa como uma das origens de uma espécie de um “despertar” liberal. Como 

                                                           

876 Eugenio Gudin, Homem de Visão de 1974. Revista Visão, 16 de dezembro de 1974. p. 26. 

877 PRUNES, Cândido Mendes. Prefácio. In: PRUNES, Cândido Mendes. (org.) Hayek no Brasil. Rio de 

Janeiro: Instituto Liberal, 2006. p. 17. 

878 BIANCHI, Alvaro. Um ministério dos industriais: a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo na crise das décadas de 1980 e 1990. Campinas: Unicamp, 2010. pp. 122-124. 
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notamos, a retórica do liberalismo econômico sempre esteve presente como forma de 

defesa de projetos político-econômicos no Brasil. A defesa do livre comércio nunca foi 

rechaçada no Brasil. Mesmo em períodos autoritários e com alto grau de intervenção na 

economia, a explicitação da construção da sociedade concorrencial nunca foi escondida. 

Assim, não há novidade no linguajar dos empresários, a não ser como fenômeno político 

do momento. Ele não significa um “novo momento”, mas indagações dentro do 

concorrencialismo desenvolvimentista. 

 A partir da segunda metade da década de 70, as instituições nacionais passam a 

se utilizar de uma retórica alternativa dentro do próprio desenvolvimentismo estatal, 

inquirindo a responsabilidade e escopo do Estado dentro da política econômica nacional. 

Ela não contradiz o concorrencialismo desenvolvimentista; conecta-se diretamente com 

ele. Um exemplo disso é o próprio Bianchi que descreve: a tentativa de independência do 

governo de instituições como a FIESP se deu em primeiro momento com a aproximação 

com economistas críticos do regime militar, como Gonzaga Belluzzo e João Manuel 

Cardoso de Mello, defensores de uma intervenção ainda maior do Estado, em uma 

aproximação mais relacionada ao aprofundamento de um desenvolvimentismo (chamado 

de neodesenvolvimentismo por Bianchi) do que um liberalismo renovado.879 

Por isso, não se pode inserir as diversas manifestações por abertura política, 

abertura econômica e outras liberdades dentro de um conjunto monolítico que estivesse 

guiando diretamente para o neoliberalismo que se consolidou nos anos 90. Os projetos 

políticos e econômicos se confundiam, contradiziam e se contrapunham em um período 

marcado por uma série de crises econômicas e uma confusão na tentativa de resolvê-las. 

O nacional-desenvolvimentismo militar ia se esgotando dentro do concorrencialismo 

desenvolvimentista. 

Por isso, o que parece bastante óbvio é o diagnóstico emergente de esgotamento 

de uma determinada maneira de política econômica que se identificava com o regime, 

mas não se confundia com ele. O modelo de substituição de importação era entendido 

como o responsável pela crise fiscal e parecia, para esses grupos, incontornável a 

necessidade de busca de alternativas.  Esta desconfiança de um certo tipo de Estado ia se 

revelando na composição de uma série de associações civis constituídas nos anos 80 como 

forma de contornar a relação corporativista-autoritária. É dessa forma que Denise Barbosa 

Gros lista várias delas então recém-formadas, tais como a Associação Brasileira de 
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Bancos Comerciais e Múltiplos (ABBC), Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras (CNF), Sociedade Rural Brasileira (SRB), Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB), Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), além da Associação 

Brasileira da Indústria de Base (ABDIB) e da Associação Nacional de Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea).880 Nota-se que são instituições interessadas na 

interlocução com o Estado, não como forma de derrotá-lo ou antagonizá-lo de forma 

direta, mas tateando novas formas de interlocução que superassem os canais usuais 

estatais. Resultado de uma abertura política que tornara explosiva a combinação das 

reivindicações represadas da sociedade dentro de um contexto de crise econômica. Com 

isso, tinha-se um crescimento enorme de movimentos de toda natureza que se constituíam 

para exigir direitos e benesses do Estado, enquanto as associações tradicionais exigiam 

respostas do Estado para suas crises. 

A importância de entender esta busca de interlocução mais como inovação 

institucional do que ascendência de uma nova percepção da economia é importante para 

perceber que a crise dos anos 80 não significou automaticamente um rompimento do 

discurso econômico, mas sim uma indagação sobre modos de avançar na produção 

econômica. Por isso, é perigoso destacar a exacerbação de uma retórica liberal naquele 

momento como evidência de rompimento da coalizão desenvolvimentista. Deve-se 

lembrar que a governamentalidade concorrencial desenvolvimentista não se contrapõe à 

retórica livre-mercadista, apenas localiza o livre mercado como ideal a ser atingido a 

partir de modificações na capacidade da nação subdesenvolvida alcançar o estágio 

necessário a ele. É por isso que pudemos localizar sujeitos como Furtado, Campos, 

Simonsen e Delfim como reflexos desse discurso, mesmo que em lados opostos. É dessa 

maneira que, enquanto emergiam falas de defesa ao liberalismo econômico dentro dos 

grupos dominantes, existia também um setor nestes neles condenando a “ortodoxia 

econômica” e os desmandos do FMI na mesmo diapasão.    

É só em um período assim que podemos pensar um jornal conservador como a 

Gazeta Mercantil publicando um livro intitulado FMI X Brasil: a armadilha da recessão 

em 1983, organizado pelo heterodoxo Adroaldo Moura da Silva.881 Atitudes como essa 

demonstram a confusão entre retóricas anti-estatais e caminhos difusos para o liberalismo 

do momento. Ser anti-Estado naquele momento não significava ter uma proposta 
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cristalina de liberalismo econômico análoga aos países centrais do momento. Mesmo os 

diversos discursos e propostas de “choque de capitalismo” ainda se encontravam dentro 

de uma versão em que a capilarização do sujeito empresário não estava presente.  

O cientista político Velasco e Cruz cita uma fala de um ministro do governo 

Sarney em 1987 exaltando a produtividade e livre mercado como um exemplo do caminho 

para o neoliberalismo que já podia ver percebido na metade dos anos 80.882 Não achamos 

que seja o caso, o que as diferentes falas do momento vão ressaltando não é a alternativa 

neoliberal já cristalizada, e sim algo que já vimos latente nos escritos de teóricos como 

Fernando Henrique Cardoso: a ideia de uma sociedade civil fragilizada por um Estado 

onipotente e onipresente. Um trecho do Manifesto do Oito torna-a óbvia:  

 

Acreditamos que o desenvolvimento econômico e social, tal como o 

concebemos, somente será possível dentro de um marco político que permita 

uma ampla participação de todos. E só há um regime capaz de promover a 

plena explicitação de interesses e opiniões, dotado ao mesmo tempo de 

flexibilidade suficiente para absorver tensões sem transformá-las num 

indesejável conflito de classes – o regime democrático883. 

 

É a partir daí que tanto o neodesenvolvimentismo como o liberalismo “genuíno” 

vão se tornando alternativas frente à “falência” do Estado. Seja como “lacaio” das 

agências internacionais ou como disruptor do livre mercado, o Estado é cada vez mais 

visto como reprodutor não só da configuração cartorial herdada historicamente como de 

um modelo de política que reproduz esse cartorialismo para sociedade.  

É sintomático que o artigo Estado e sociedade no Brasil: uma revisão crítica, de 

Boschi e Diniz, surja em 77, período da “revolta” dos industriais. Nesse artigo, os autores 

buscam criticar as versões demiúrgicas do Estado brasileiro e resgatar uma certa 

autonomia para as elites do país anunciando que, embora                                                         “a 

preponderância do Estado como núcleo vital do sistema seja inquestionável, questionável 

é, isto sim, o pequeno espaço que as análises conferiram à possibilidade de atuação 

autônoma de grupos sociais”.884 É um trecho que resume um texto representativo de 

centenas com o mesmo sentido na época. Mesmo que com diversos enfoques, destacava-

                                                           

882 CRUZ, Sebastião Velasco e. Estado e economia em tempo de crise: política industrial e transição 

política nos anos 80. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997. p. 79. 

883 Documento dos Oito. 05 de junho de 1978. Disponível em:  <http://www.votorantim100.com/noticia/a-
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se cada vez mais o descolamento da sociedade civil e sua independência de um Estado 

que se pretendia seu criador. 

Eles representavam a ascensão das entidades patronais, dos sindicatos e outros 

movimentos sociais como atores importantes da virada da década de 80, o que acentuou 

ainda mais a ideia do fracasso do Estado e sua incapacidade como ator central da trama. 

Aprofundou-se o sentido das reivindicações dos diversos grupos frente a um Estado que 

parecia cada vez mais derrotado. Se surgiam movimentos de sindicatos e outras entidades 

civis que buscavam aprofundar uma visão coletivista da sociedade, aqueles que, 

confrontados com a força política desses grupos, tendiam a perder privilégios, utilizavam 

a retórica livre mercadista como antídoto. 

Mas isso não significou um rompimento com o desenvolvimentismo. O Manifesto 

dos Oito é simbólico dessa situação quando, ao mesmo tempo em que pede o aumento 

dos gastos públicos na área social, financiável a partir da “revisão do sistema tributário, 

combinada com um manejo adequado da dívida pública, e racionalização do gasto 

público” e da necessidade de “maior austeridade à gestão do Estado”, faz diversas 

exigências de fomento, a partir do Estado, para a indústria, além de “regras 

disciplinadoras do ingresso das empresas estrangeiras, a partir das conveniências 

nacionais, estabelecidas pela política industrial em seu conjunto”.885 Como se nota, é mais 

a eficiência do Estado em implementar uma política desenvolvimentista que está em jogo 

do que uma gramática em que todo o tecido social é entendido como terreno a ser regulado 

pelo livre comércio. 

Mas não é somente a indústria e seu enfrentamento às reivindicações dos 

sindicatos e o pedido de uma reformulação do Estado que nos fornecem subsídios para 

entender a falência pela qual ele era percebido pelos diversos grupos do momento. Se a 

indústria recebe um tratamento especial na bibliografia, pelo espaço que ocupa no 

discurso desenvolvimentista, outros setores reproduziam as novidades retóricas. Um 

exemplo nos é dado pelo livro de Regina Bruno, intitulado Senhores da terra, senhores 

da guerra. A nova face política das elites agroindustriais no Brasil. Ele nos permite sair 

do foco quase total dos historiadores em identificar a “aceitação neoliberal” nos 

industrialistas e nos aprofundarmos no refinamento da ideia de uma iniciativa privada 

capaz de prover aquilo que o Estado corporativista não dava mais conta de prover.  
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Bruno nota a modificação da retórica dos proprietários rurais na                                            

“defesa dos modernos padrões de rentabilidade e competitividade, a necessidade de uma 

visão sistêmica do desenvolvimento[...] o imperativo da gestão e qualificação empresarial 

como condição da reprodução social e como prática política”.886 Enfrentando o medo de 

uma possível reforma agrária com os novos ventos da democratização, os ruralistas 

assumem um papel que poderíamos chamar de modernização liberal. Isso denota uma 

atitude muito próxima dos industriais e só pode ser entendida com um descolamento da 

relação Estado/sociedade. Mesmo assim, não se caracteriza por uma atitude desviante da 

visão desenvolvimentista, ou seja, uma nova visão sobre o Estado, mas sim uma situação 

de falta de fé na capacidade do Estado de resolver os conflitos. É por isso que os grupos 

iam ressaltando as suas características dentro da narrativa do iberismo, que os 

permitissem se desengajar dela. É nesse momento que, por exemplo, a reforma agrária 

vai ganhando sua conotação negativa.  

Das ideias de Rebouças até o começo da Nova República, ela era sempre tida 

como capaz de contribuir para a ascensão de uma sociedade concorrencial (até mesmo 

para os liberais, como vimos em capítulo anterior). Dentro da retórica que ia surgindo 

pelos grandes produtores rurais, buscando desvencilhar o Estado como o demiurgo das 

relações sociais e econômicas do país, a grande propriedade era o esteio da capacidade 

financeira nacional, atrapalhado pelas diferentes maneiras de apropriação de sua 

produção, seja pela incapacidade do Estado ou pelos grupos reivindicando mais direitos. 

Fazer a reforma em busca de uma suposta sociedade concorrencial, a partir de um Estado 

que não conseguira sucesso em transformar o país, passava a não só ser uma acusação 

aos “grupos radicais”, mas ao próprio Estado ibérico e suas falhas de diagnóstico e 

implementação. Não seria este Estado cartorial que poderia resolver as “demandas da 

sociedade”.  

Este mesmo status exigido pelas novas associações patronais, dentro de uma visão 

em que o Estado era visto como incapaz de resolver as demandas da sociedade, era 

refletido nos trabalhos acadêmicos da época. A “modernização” no discurso de grupos 

dominantes e a criação de instituições extracorporativas era reforçada pela análise do 

surgimento dessas instituições em confronto com a incapacidade do Estado na literatura 

especializada. Na segunda metade da década de 70 e na década de 80 há uma “explosão” 

de artigos e livros analisando a queda do Estado corporativo e suas raízes. É nesse período 
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que surgem diversas obras clássicas sobre o empresariado que influenciam o debate 

brasileiro até hoje. Temos como exemplo a já estudada obra de Fernando Henrique 

Cardoso Empresariado, tipos de capitalismo e ordem política e livros como A ideologia 

dos industriais brasileiros, de Marisa Saenz Lobo (1978); Origens étnicas do 

empresariado paulista, de Luiz Carlos Bresser-Pereira (1964); O movimento operário no 

Brasil, de Edgar Carone (1982); Trabalho urbano e conflito social, de Boris Fausto 

(1976); Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil, de Angela Maria de 

Castro Gomes (1979); Estado e planejamento econômico no Brasil, de Octavio Ianni 

(1986); Industrialização, burguesia nacional e desenvolvimento, de Luciano Martins 

(1968); Ordem burguesa e liberalismo, de Wanderley Guilherme dos Santos (1978), 

Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil, de Sérgio Silva (1976); Liberalismo 

e sindicato no Brasil, de Luiz Werneck Vianna (1976), 3 Industrialistas Brasileiros: 

Mauá, Rui Barbosa, Roberto Simonsen, de Heitor Ferreira Lima (1976); entre outras.  

Essas obras aparecem como reflexo e estímulo de “revoltas” contra a dominação 

do Estado patrimonial. Se, em um primeiro momento, elas tinham um sentido objetivo de 

compreender a aliança entre burguesia e exército no golpe de 64, elas também passam a 

refletir sobre as possíveis clivagens entre os grupos quanto mais eles se distanciam. 

Consideradas parte do “despertar democrático”, que vai da metade da década de 70 até 

1988, o mote comum é o estabelecimento da relação entre o Estado corporativo e o atraso. 

Incursões sobre os motivos que levaram a um Estado mastodôntico, autoritário e 

ineficiente enquanto o atrofiamento da sociedade civil ia se instaurando. 

Obras estrangeiras como as de O´Donnell e Gerschenkron auxiliam ainda mais ao 

estabelecer taxonomias de aparência científica para o fenômeno. Mesmo que o objetivo 

da maioria seja o de fortalecimento de movimentos democráticos e a necessidade do 

Estado se remodelar para atender as carências da população, elas ecoam a falência do 

modelo ibérico de Estado. Algo caro também à narrativa liberal.887 Por isso, a denúncia 

do liberalismo cartorial não era feita como instrumento de um liberalismo aprofundado 

(neoliberalismo), porém se tinha um momento de acentuação da conexão entre um Estado 

e um modelo vistos como falidos a partir da raiz ibérica cartorial.  

Se consideramos até o momento que o discurso liberal se assentou sobre a ideia 

de uma herança que exigia um Estado mais presente que o usual na construção da 

                                                           

887 O'DONNELL, Guillermo. Modernization and bureaucratic authoritarism. Berkeley: Institute of 

International Studies, 1979; GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical 
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sociedade concorrencial no Brasil, quando ele é entendido como arrasado, o que veio à 

tona foi a própria exacerbação dessa retórica. Seja à direita ou à esquerda, o que importava 

era entender os mecanismos de captura do Estado a partir dos grupos patrimoniais. Que 

o texto já referido de Schwartz, As ideias fora do lugar, tenha sido escrito em 1977 não 

deve surpreender. Este também é o período que possui a maior parte dos textos seminais 

inquirindo sobre a natureza do nosso liberalismo.  

É o momento em que a relação entre o liberalismo e o iberismo são investigados 

enquanto compatíveis ou não. O que se tem no fundo dessa discussão é a busca da 

formação das coalizões que teriam capturado e derrotado o Estado desenvolvimentista. 

Todos os participantes do debate assumem o Estado ibérico cartorial e as coalizões de 

captura como um dado que deve ser estudado como compatível ou não com a figura ideal 

de liberalismo. Seja o crítico literário Roberto Schwartz buscando                                                                       

“uma explicação histórica para esse deslocamento, que envolvia as relações de produção 

e parasitismo no país, a nossa dependência econômica e seu par, a hegemonia intelectual 

da Europa, revolucionada pelo Capital”;888 ou Marco Aurélio Nogueira, explicando que 

o “liberalismo tinha que ser assimilado com certas ‘adaptações’ capazes de evitar os riscos 

de artificialismo; era obrigado a um ajuste para conviver com a escravidão, o latifúndio, 

a hipertrofia estatal, os mecanismos de cooptação e a ideologia do favor”;889 ou Maria 

Sylvia Franco dizendo que "as práticas do favor não se opunha à ideologia burguesa da 

igualdade abstrata: ao contrário, podia absorvê-la sem dificuldades, substancialmente 

iguais que eram e cumprindo as mesmas tarefas práticas”.890 O que os conecta é a 

indagação sobre as idiossincrasias nacionais e as “adaptações” que o liberalismo sofrera 

e como impactara no surgimento do Estado que viam ruir no momento. 

O debate sobre o liberalismo na academia reproduzia os movimentos que iam 

surgindo a partir muito mais de uma gramática política do que econômica, buscando a 

afirmação de uma sociedade civil em contraposição com um Estado que não preenchera 

suas promessas. Por isso, era uma percepção da captura do Estado pelo iberismo, não no 

sentido de lógica racional de captura no estilo da Teoria da Escolha Pública. Não é o 

                                                           

888 SCHWARZ, Roberto. As idéias fora do lugar. In: ______. Ao Vencedor as batatas. São Paulo: Duas 

cidades, 1987. p. 15. 

889 FRANCO, Maria Sylvia de C.As ideias estão em seu lugar. Cadernos de Debate, São Paulo, n. 1. 1976. 

pp. 61-64. 
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Estado como figura ideal que é subvertido a partir de conceitos como rent-seeking, é o 

Estado brasileiro e suas perversões ibéricas. 

Precisamos extrair este significado a partir dos escritos acadêmicos porque nos 

permitem escapar de uma espécie de “pré-história do neoliberalismo”. Toda a explicação, 

em qualquer setor da sociedade ou lado político, não se dava por defeitos inerentes a 

qualquer Estado, como ia emergindo nas explicações nos países centrais, mas sim na 

desconexão entre um liberalismo ideal e a sua adaptação dentro de um quadro histórico 

ibérico. Se o iberismo permitira o sucesso da narrativa desenvolvimentista – mais Estado 

para mais concorrência – ele permitia no momento de percepção de seu fracasso, isolar 

esse fracasso para a própria tradição, não para o Estado em si, e sim para a versão do 

Estado cartorial brasileiro. 

Tendo isso em vista, não se deve extrapolar os seus efeitos e acabar caindo em 

uma versão whiggish da história, em que a sociedade civil toma os espaços anteriormente 

ocupados pelo Estado. É pensando nisso que devemos atentar para o fato de que surgiam, 

também no começo da década de 80, os ramos do Instituto Liberal no Brasil. Com a 

fundação do ramo brasileiro em 1983, este think tank libertário global tem como modelo, 

inspiração e financiamento institutos como Cato e Heritage e outros, através da ATLAS 

Network, rede cada vez mais famosa no Brasil dos dias de hoje pelas suas conexões com 

diversos movimentos de direita e extrema-direita dos últimos anos, como Movimento 

Brasil Livre e Vem Pra Rua.  

No entanto, se os movimentos de agora conseguiram certa popularidade, 

principalmente através das redes sociais, o Instituto Liberal do começo dos anos 80 nos 

serve para continuar demonstrando a grande diferença entre o neoliberalismo enquanto 

governamentalidade e o libertarianismo moral de matriz austríaca como bandeira política. 

Afinal, se este período é definido por muitos como o início da racionalidade neoliberal 

no Brasil, quando estudamos a atuação de think tanks como o Instituto Liberal, notamos 

como suas pautas políticas pouco se aproximaram daquilo que viria a ser implementado 

ou mesmo pensado dentro da corrente dominante do neoliberalismo. O libertarianismo 

seria o polo contrário das correntes do socialismo revolucionário do período, atuando nas 

margens e sem nenhuma influência real no desenho institucional político. Se tomarmos 

os autores publicados nos anos 80 e começo do 90 pelo Instituto Liberal ou verificarmos 

seus quadros, não veremos nenhum dos grandes atores do período envolvidos.891 De 
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pouquíssima repercussão até muito recentemente, o libertarianismo de seus participantes 

não ressonava reivindicações de nenhum setor nacional expressivo. 

Isso porque, como vimos, a percebida falência do Estado não tivera como efeito a 

sua rejeição em si, e sim do Estado corporativa herdado e é disso que surge a ideia de que 

era necessária uma nova forma de lidar com os déficits fiscais e a grande ameaça do 

período: a inflação. O problema era de controle dos instrumentos macroeconômicos, não 

sua dispensa, como aventado pelos libertários. Por isso, se daria dentro da gramática 

macroeconômica, não como sua denúncia. É o que veremos a seguir. 

 

 

5.3 Inflação inercial, expectativas racionais e a heterodoxia ortodoxa 

 

Quando estudamos as teses econômicas da época, percebemos como reproduziam 

a disposição do momento. Obviamente, elas giraram em torno do II PND (II Plano 

Nacional de Desenvolvimento), implementado de 1974 a 1979, que se tornara a grande 

evidência do fracasso do modelo econômico. Insistindo na capacidade do Estado de 

ultrapassar crises momentâneas e financiando a indústria de base como forma de avançar, 

os resultados foram decepcionantes e a afirmação do ministro Mário Henrique Simonsen 

de que o Brasil era uma ilha de prosperidade em meio a um mundo em crise parecia piada 

de mau-gosto.892  

Estes erros da política econômica da ditadura eram denunciados tanto pelos 

liberais como pelos neodesenvolvimentistas ou pós-keynesianos. Os primeiros, 

representados principalmente nas páginas das revistas Conjuntura Econômica e Revista 

Brasileira de Economia; os segundos, que na Revista de Economia Política, procuravam 

mostrar os equívocos do governo e as soluções necessárias. As duas correntes não 

poderiam ser mais divergentes entre si, mas tinham o fracasso da política econômica do 

governo militar e os defeitos do Estado ibérico em concordância.  

O interessante é que, refletindo a emergente relação da sociedade civil e a falência 

do Estado, atravessado pelo corporativismo herdado, a ideia de conflito distributivo 

permeava a maioria dos textos dos economistas do período. Do pós-keynesiano Paul 

Singer ao “ortodoxo” Armínio Fraga. No momento, tornara-se usual investigar as 

dificuldades econômicas a partir do equacionamento das diversas reivindicações dos 
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setores que compõem a sociedade. Fazer economia era entender a possibilidade de o 

Estado dar conta ou não delas. 

É muito importante notar esta diferença de foco em relação às economias centrais 

e, se teorias sobre o conflito distributivo foram formuladas lá fora, não tiveram a 

repercussão e a importância que possuíram no Brasil. Por isso, mesmo já teorizadas por 

célebres autores internacionais, como o vencedor do Nobel de economia, James Tobin, 

elas se tornam a chave de interpretação geral da situação político-econômica do nosso 

país, não ficando confinadas na ciência econômica, mas popularizadas em textos de 

ciência política, sociologia e outros no período.  

Temos uma direita e uma esquerda que, de formas diferentes, tomam o conflito 

como principal fonte da explicação, entendendo que as maneiras de avançar são através 

da solução dos conflitos distributivos que a abertura da sociedade e a falência do Estado 

inaugurara. É somente relacionando com a disposição anti-Estado ibérico, que estudamos 

nos subitens anteriores, que podemos entender este eixo da economia nacional.  Um 

trecho curioso de José Serra de 1981, resume a disposição de estabelecer a relação da 

economia com o florescimento da sociedade civil:  

 

A mobilização será viável somente na medida em que a sociedade passe a 

encarar a crise como um problema seu, o que, evidentemente, exige que 

reconheça as autoridades constituídas como uma projeção democrática dos 

seus valores, interesses e conflitos.893 
 

Ele demonstra a disposição em tornar a própria sociedade consciente do conflito 

distributivo, do qual ela participava, e a inflação, que pareceria um elemento exógeno a 

ela, viria de seus próprios confrontos. Dentro dessa concepção, percebe-se a própria ideia 

de um Estado derrotado. A inflação ocorre pela fraqueza do Estado em não barrar as 

diversas reivindicações dos grupos e é a própria sociedade que irá equacionar os seus 

fracassos. 

O debate entre ortodoxos e heterodoxos passaria a refletir estas modificações que 

iam se dando na sociedade. O confronto entre Estado e sociedade civil se daria pelo 

conflito distributivo, não mais o Estado todo poderoso, mas o Estado incapaz de satisfazer 

as demandas da sociedade e destruindo os princípios econômicos como consequência.   

Um texto de 1981 de Adroaldo Moura da Silva chamado Inflação: reflexões à 

margem da experiência brasileira nos oferece uma boa síntese das teses que iam sendo 
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pensadas a partir da ideia do conflito distributivo. O autor escreve um texto bastante 

didático sobre as tendências reinantes no Brasil relativas à inflação e, nesse sentido, 

resume as posições monetarista, estruturalista e inercialista. O autor insiste na futilidade 

em se discutir onde se inicia a inflação: o debate monetarista versus não-monetarista. 

Como diz: "nos parece pouco produtivo querermos descobrir se a inflação é de demanda 

ou de oferta ou se tem causa monetária ou estruturalista, visto o problema central estar 

localizado nos mecanismos de propagação de desequilíbrios de preços setoriais”.894 

Como se nota, o que importa é como "cada analista atribui conteúdo político a cada qual 

destes mecanismos de propagação”.895 O núcleo do texto é então diagnosticar como se 

formata o conflito distributivo, não buscar origens “remotas” em teses desconectadas com 

a realidade brasileira. O importante é buscar na sociedade e sua relação com o Estado os 

mecanismos por onde a inflação se constrói. 

O fracasso da política econômica não é dissociado do fracasso do Estado 

corporativista-desenvolvimentista em qualquer uma das correntes. Por mais que não 

exista uma explicitação por parte dos textos econômicos, a ênfase nos mecanismos de 

propagação é facilmente relacionada com a ideia cada vez mais corrente de “falência do 

Estado” e sua incapacidade de solucionar as reivindicações da sociedade. Quando 

Armínio Fraga e Sérgio Werlang escrevem um texto em 1983 para demonstrar que o 

conflito distributivo pode ser completamente modelado a partir das expectativas 

racionais, descrevem que partem da "consequência de demandas de frações do produto 

nacional que excedem o todo”896 e que "o modelo poderia ser usado, por exemplo, para 

descrever disputas ministeriais por participação no orçamento da União”.897  Mesmo que 

seja um texto bastante matemático e formal, sua base é descrever o conflito dentro da 

matriz de um Estado incapaz de resistir às coalizões políticas.  

Pode-se argumentar que estes artigos sobre a relação entre inflação e expectativas 

vão surgindo a partir da característica peculiar brasileira de correção monetária, que 

tornou a economia hiperindexada na ditadura militar. Porém, ela não pode ser considerada 

a fonte de explicação solitária para o que foi se tornando cada vez mais nítido: como o 

debate econômico reflete as teses políticas de quebra de coalizão ou disputas pelo bolo a 
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partir do fracasso do modelo histórico do Estado. Afinal, não é só a correção monetária 

que entra nestes textos, mas as reivindicações da sociedade em geral como fonte de 

explicação. 

Tributária desses debates, nos anos 80, surge como explicação alternativa da 

inflação, a teoria inercial da inflação que, tendo os escritos de Simonsen nos 70 como 

“precursora”, tem a sua formalização e formatação conhecidas em meados dos anos 80. 

Lucas Lopes resume bem o núcleo da tese da inflação inercial: 

 

A ideia de inflação inercial é muito simples. Quando uma determinada 

sociedade convive por um longo tempo com a inflação, os agentes econômicos 

desenvolvem uma tecnologia de indexação, ou seja, uma tecnologia para 

conviver com a inflação defendendo-se dos seus efeitos mais nocivos, 

principalmente os distributivos. Isto é perfeitamente racional do ponto de vista 

individual, mas a soma dessas racionalidades privadas produz um resultado 

irracional do ponto de vista coletivo: uma inflação que se auto-sustenta e que 

resiste com sucesso às tentativas de combatê-la através de instrumentos 

convencionais de política monetária e fiscal. O componente inercial da inflação 

torna-se dominante, e o sistema fica preso na armadilha de uma inflação, cuja 

principal causa é a própria inflação. 898 
 

Como pode ser lido no trecho acima, a ideia de inflação inercial tem como 

pressuposto o comportamento racional do indivíduo, não sendo uma ruptura com as 

teorias novo-clássicas que estudamos anteriormente. Ao mesmo tempo, ela permite uma 

relação direta com causas sociais, culturais e políticas de viés estruturalista. Afinal, se o 

comportamento individual é racional, ele o é dentro de um determinado quadro em que 

seu comportamento se torna racional. Como a oferta de moeda é endógena, escapando às 

teorias mainstream, a teoria inercial da inflação não se filia necessariamente a nenhum 

dos lados do debate. O comportamento racional pode sê-lo por reproduzir estruturas 

desiguais ou por seguir desajustes criados por intervenções incorretas na esfera do 

mercado. 

Nesse sentido, a busca posterior de Mário Henrique Simonsen como origem da 

teoria inercial da inflação é sintomática do papel adquirido pelos economistas ligados à 

ortodoxia na construção desta teoria e seu rompimento com a ligação entre inflação e 

subdesenvolvimento. Afinal, Bresser-Pereira e Nakano, em uma linha divergente dos 

esforços dos inercialistas da PUC-Rio899, desenvolvem sua concepção de inflação inercial 
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André Lara Resende e Pérsio Arida, e por dois da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), Luiz 

Carlos Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano. Esse grupo de economistas, complementado por outros que 

adotaram a mesma perspectiva, desenvolveu uma estratégia heterodoxa de combate à inflação. Essa se 
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a partir da concepção de Ignácio Rangel, ligada ao conflito distributivo “real”, conectado 

à percepção de necessidade de distribuição de renda e investigando o papel dos 

oligopólios e dos oligopsônios na elevação dos preços. 

A versão da origem em Simonsen se dá pela hipótese que vai se tornando 

hegemônica dentro da concepção inercialista e se torna um rompimento não só com a 

versão estruturalista da inflação, mas como elemento fundamental da ruptura com o 

método histórico-estruturalista do desenvolvimentismo. Ao invés da ênfase no conflito 

distributivo “real”, como na versão de Bresser-Pereira e Nakano e outras vertentes, a 

concepção da inflação inercial dos economistas da PUC-RIO vai se aproximando da 

concepção da necessidade de fundamentação da macroeconomia a partir dos pressupostos 

microeconômicos, proposta tanto por novos-clássicos como pelos neokeynesianos.  

O que parece um mero detalhe técnico, na verdade, é o cerne do debate 

contemporâneo entre os economistas. Isso porque o que está em jogo é como os agentes 

agem no mundo real e as consequências para a construção de qualquer modelo que 

pretenda descrever o funcionamento da economia. Roncaglia irá identificar tanto a 

concepção de inflação de Simonsen como dos estruturalistas como devedoras de Kaldor, 

um economista pós-keynesiano que dava um enorme peso aos aspectos sociais na 

determinação da inflação.900 Porém, estes aspectos passam cada vez mais a ser depurados 

e passam a coincidir com os fundamentos microeconômicos e o homo economicus 

maximizador. Isso quer dizer que o deslocamento que a teoria sobre a inflação vai 

sofrendo no Brasil possui em seu bojo as raízes da governamentalidade concorrencial 

neoliberal que vimos emergir nos países centrais. 

Isso porque, se o componente inercial da inflação pode ser considerado uma 

novidade em relação aos diagnósticos clássicos de déficit público/demanda aquecida, a 

heterodoxia deste componente pode ser entendida como superficial quanto aos elementos 

que estruturam o discurso ortodoxo. Retirada a inércia, a economia se comporta segundo 

os critérios ortodoxos.   

Duas consequências, bastante importantes para nosso trabalho, surgem desta 

concepção “ortodoxa” da inflação inercial: a primeira é o fato de que esta concepção 
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anuncia um rompimento com a noção estruturalista de subdesenvolvimento no sentido de 

que o papel dos oligopólios e da estrutura particular do Brasil se encerra nos componentes 

que geram a inércia, como a indexação. Em segundo lugar, como discutiremos com mais 

vagar no próximo item, a ênfase no plano microeconômico gera uma ampliação do campo 

econômico no momento em que deve ser criado o ambiente para guiar as expectativas dos 

agentes.  

A primeira consequência é muito importante na quebra de um entendimento já 

bastante longevo e não é um seguimento direto do componente inercial, mas sim de sua 

versão pensada a partir da versão micro de expectativas. Se a ideia da dicotomia 

arcaico/moderno como raiz da inflação brasileira é imprescindível dentro da teoria 

estruturalista de inflação e, nesse sentido, está inserida dentro de uma interpretação social, 

histórica e política — a inflação brasileira é resultado de sua história e mazelas e não há 

maneira de solucionar o problema sem que as estruturas sejam modificadas — o elemento 

inercial faria parte de um comportamento guiado a partir dessas estruturas. Por isso, 

discutir a inércia poderia ser também compreender os elementos exógenos que levaram a 

ela. No entanto, se Bresser-Pereira conectava sua concepção de inflação inercial à teoria 

estruturalista por considerá-la um fenômeno essencialmente real (baseado no conflito 

distributivo e particularmente na inflação passada) com consequências monetárias,901 o 

economista já intuía em 1989 que a versão da PUC-Rio não coadunava dos mesmos 

pressupostos quando apontava que o papel dado por Lara Resende às expectativas no 

processo de aceleração é incompatível com a teoria estruturalista.902  

Se tanto na teoria estruturalista quanto na visão de Rangel, importantes para 

Bresser-Pereira e Nakano, a dualidade moderno e arcaico contribuem para a formação da 

inflação no Brasil, os inercialistas da PUC-RIO não possuem nenhuma preocupação em 

analisar esta dualidade ou em pensar formas de superá-la. Um conceito central na teoria 

de inflação inercial deste grupo seria sua neutralidade; ou seja, ao derrubar as expectativas 

inflacionárias, os grupos permaneceriam na mesma posição dentro do quadro distributivo. 

A metáfora utilizada por Edmar Bacha no seu texto A Inflaflução demonstra de forma 

bastante clara a concepção neutra deste grupo. No texto mencionado, o economista 

descreve como uma pessoa assistindo uma partida em um estádio, ao se levantar para 

melhor observar o jogo, causa um efeito em cascata em que todos acabam por levantar-
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se para compensar a perda de visão causada pelo sujeito que ficou em pé. No final, estão 

todos de pé assistindo ao jogo, uma situação pior que a inicial em que todos estavam 

sentados. Assim, não há “grupo especial”, todos estão piores.903 

Esta metáfora deixa claro que a inflação, para eles, ao contrário dos estruturalistas, 

não possui um efeito real, não opera como mecanismo de transferência de renda, ou pelo 

menos, não é o importante da análise naquele momento. Posição muito contrária de 

Furtado que declara que “[...] essa expansão [da renda monetária] é apenas o meio pelo 

qual o sistema procura redistribuir a renda real com o fim de alcançar uma nova posição 

de equilíbrio”.904 O próprio Edmar Bacha revela sua mudança da versão de distribuição 

de renda para a versão formal:  

 

Eu mesmo achava, no início, que essa história de reforma monetária estava 

obscurecendo o grande debate, que era distribuir a renda. Mas a novidade de 

André fez deslocar a discussão. Três pessoas foram os pilares que fizeram a 

diferença intelectual: André, Persio e Chico Lopes. Foram três sacadas: a 

reforma monetária, a indexação total e o choque heterodoxo. Na parte 

operacional, o Modiano foi essencial. Os termos do debate tinham sido 

colocados por Mário Henrique Simonsen em 1970: gradualismo versus choque 

monetarista. A nossa diferença era fazer a política anti-inflacionária através de 

um pacto social. Aí vieram as novidades.905 
 

Dessa forma, a ideia de inflação inercial da PUC-Rio rompe tanto com as suas 

concorrentes, como a de Bresser-Nakano, que possuem a concentração oligopolista como 

mote, quanto com a visão desenvolvimentista de causalidade estrutural. Nessa nova 

inflação, os agentes agem de forma a manter suas posições atomizadas.  O conflito 

distributivo não reflete as estruturas específicas do país, mas estratégias racionais dos 

agentes. Quando Bacha afirma “[…]cheguei à conclusão de que a versão da inflação 

como conflito distributivo é quase tautológica. Toda teoria de inflação pode ser 

reformulada como um conflito distributivo906”, não está errado, já que não enxerga um 

conflito que reflita a estrutura específica de subdesenvolvimento brasileiro. Assim, 

trabalhadores e empresários não se encontram em posições determinadas pela história, 

mas sim possuem total capacidade para decidir se entram ou não nos arranjos de 

indexação. 

                                                           

903 BACHA, Edmar. [1985] Inflaflução: os preços em alta no país do futebol. In:______.  Belíndia 2.0: 

fábulas e ensaios sobre o país dos contrastes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. pp. 51-54. 

904 FURTADO, Celso. [1959]. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1986. p. 238. 

905 BACHA, Edmar apud LEITÃO, Miriam. A saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda. 

Rio de Janeiro: Editora Record, 2011. p. 32. 

906 BACHA, Edmar. In: BIDERMAN, C.; COZAC, L.F.; REGO, J. M. Conversas com economistas 

brasileiros. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 305. 
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Como se nota claramente nesta passagem, nesta versão de inflação, o conflito 

distributivo não tem nenhuma relação com o subdesenvolvimento ou estruturas 

específicas ao Brasil. A especificidade da inflação inercial se dá pelos mecanismos 

formais e informais de indexação que tornam a sua propagação mecânica e independente 

de qualquer análise estrutural. Os agentes se comportam de forma racional, seja no Brasil, 

seja em qualquer lugar do mundo; sempre irão buscar a recomposição de sua renda. 

Retirados os mecanismos de indexação particulares ao Brasil, nossa economia se 

assemelha a qualquer outra e os remédios político-econômicos são universais nesse 

sentido. Como Lara Resende informou, a proposta Larida era “única e exclusivamente 

uma forma de desindexar a economia, eliminando assim o componente inercial da 

inflação”.907 Neste sentido, as propostas dos inercialistas da PUC-Rio se distanciam muito 

das análises pós-keynesianas, já que o equilíbrio do sistema é sempre presumido na sua 

modelagem. 

André Roncaglia, Leda Paulani, Guido Mantega e tantos outros apontam a 

ortodoxia do grupo de economistas da PUC-Rio que, se em um primeiro momento, 

pareciam heterodoxos, logo se converteram às fórmulas ortodoxas reinantes no mundo. 

O que procuramos mostrar é que a inflação inercial não teve apenas o papel de um debate 

sobre a propagação da inflação, ao invés de suas causas, e sim que, quando o debate 

convergiu para este problema nos anos 80, foi um grande passo, apesar de não único, em 

direção a uma nova configuração do pensamento econômico brasileiro que deslocou o 

pensamento estruturalista/desenvolvimentista para as margens. Nesse sentido, a ortodoxia 

que irá surgir não se iguala aos “velhos monetaristas”, já que a visão da inflação destes 

não se adequava às bases microeconômicas da ciência e, nesse sentido, tornava-se tão 

“antiquada” como sua vertente antagonista, o desenvolvimentismo. 

Dessa forma, seja considerando-se como sucessora da visão cepalina, como 

podemos ler em Bacha908, ou incluída dentro da visão conservadora novo-clássica, como 

                                                           

907 LARA RESENDE, André apud SARDENBERG, Carlos Alberto. Aventura e agonia: nos bastidores 

do Cruzado. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 52. 

908 “A interpretação cepalina da inflação privilegiava os chamados fatores estruturais — tais como a 

rigidez da oferta agrícola e a insuficiência da capacidade para importar —, que geravam altas dos preços 

dos alimentos e produtos importados, à medida que a economia se industrializava. Tais pressões 

inflacionárias estruturais se generalizavam então pela economia, através dos mecanismos de propagação de 

preços e salários, em mercados de produtos e mão de obra operando em regime de concorrência imperfeita. 

Ao longo do tempo, a visão original cepalina ganhou formatação analítica através da teoria inercialista da 

inflação, segundo a qual os preços se formam pela aplicação de um mark-up sobre os custos primários — 

câmbio e salários. Estes, por sua vez, reajustam-se em função dos preços passados e de choques de oferta 

— traduções mais atualizadas dos mecanismos de propagação e das rigidezes estruturais do esquema 

cepalino original”. BACHA, Edmar. Reflexões Pós-Cepalinas sobre Inflação e Crise Externa. Revista de 

Economia Política, São Paulo,  v. 23, n. 3, jul./set. 2003. p. 144. 
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afirma Arida ao dizer que para o fato da teoria inercial "não depender da passividade da 

moeda e não violar o postulado das expectativas racionais”909, o que importa é que a 

matriz neokeynesiana dos propositores desta teoria se filiaram aos dois postulados que 

formam o novo consenso econômico da ciência: a necessidade de embasar os agregados 

a partir do indivíduo maximizador e da matematização possível deste comportamento. 

Esta natureza autônoma, inflação que não é fruto da modificação dos agregados, 

como é o caso da Curva de Phillips, gerou consequências que não podemos chamar de 

intencionais: seja conferindo ao conflito distributivo um papel essencial ou atribuindo 

peso às expectativas dos agentes ou utilizando Teoria dos Jogos como base, a ciência 

econômica modificou os termos da relação sociedade e economia. Ao investigar o papel 

dos atores econômicos na permanência da inflação brasileira, os economistas inseriram 

dentro de suas teses, uma concepção da sociedade e de seus cálculos racionais 

microeconômicos. Ao se voltar para as fundações microeconômicas da macroeconomia, 

iniciou-se um debate sobre como se comportam os agentes em relação aos preços. Só que 

esse comportamento é analisado formalmente, através de modelos matemáticos que não 

permitem a contextualização histórica e social, pois se pretendem universais. 

Esta é uma modificação essencial em relação ao pensamento desenvolvimentista, 

que, como vimos, investiga a economia como um todo a partir de estruturas sociais, 

históricas e culturais. Assim, a inflação poderia partir desde gargalos estruturais do país 

a sua estrutura oligopólica. A diferença se constata em que a ideia de “coalizão 

inflacionária” não parte da sociedade para a economia, mas sim inverte esta relação, ou 

seja, é uma verificação do comportamento econômico da sociedade a partir de 

pressupostos universais do mercado. Os agentes econômicos agem da mesma forma em 

relação a estímulos iguais, sendo peculiar apenas as conformações em cada país. Ora, 

tanto no modelo de expectativas racionais ou adaptativas, como no modelo keynesiano 

de informações assimétricas, o que fica claro é que o individualismo metodológico se 

torna a regra do debate econômico. Dessa forma, sempre é necessário buscar os 

microfundamentos da teoria. Ao defender a teoria do conflito distributivo, Edmar Bacha 

deixa claro que somente estes fundamentos podem cientificizar a teoria: 

 

Da mesma maneira, não será porque ainda não tenha tido conhecimento de um 

modelo de conflito distributivo que seja totalmente consistente com a 

                                                           

909 ÁRIDA, Pérsio. Neutralizar a inflação, uma idéia promissora. In: REGO, J. M. Inflação 

inercial, teorias sobre inflação e Plano Cruzado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. (Originalmente 

publicado em Economia e Perspectiva, Boletim do Conselho Regional de Economia, setembro de 1984). 

p. 160. 
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racionalidade econômica que deixarei de acreditar em sua importância para 

explicar tanto a inflação como as dificuldades da política de estabilização, pois 

essa importância é visível a olho nu. O desenvolvimento de uma teoria 

econômica consistente para a teoria "sociológica" do conflito distributivo 

continua sendo um dos mais intrigantes desafios para a investigação 

econômica brasileira sobre políticas de estabilização.910  

 

Que este texto tenha sido escrito após o fracasso do Plano Cruzado nos parece 

fundamental, pois mostra como os economistas consideravam ainda um intrigante desafio 

o desenvolvimento de uma teoria econômica que desse conta do conflito distributivo 

mesmo com o fracasso do Plano. A frustração que se retira do trecho está intimamente 

ligada ao fato de que a importação dos fundamentos microeconômicos para os modelos 

de conflito distributivo permitira uma primeira aproximação com o individualismo 

metodológico mesmo sem que ele refletisse o momento da sociedade brasileira. 

Ele abrira espaço para a capilarização do individualismo metodológico. No 

entanto, ao contrário de outros países, onde estas teorias surgiram como reflexos das 

mudanças na governamentalidade, no Brasil, elas foram incorporadas para dar conta da 

aporia criada pelo encerramento de um modelo sem que ele tivesse sido esgotado nas 

diversas camadas da sociedade. O Plano Cruzado é o maior símbolo do descompasso 

entre o momento ainda concorrencialista desenvolvimentista sendo confrontado com 

teses que refletiam uma nova maneira de se imaginar o concorrencialismo. Seu fracasso 

é resultado direto desta desconexão. 

Este Plano, tanto quanto os posteriores (Bresser, Feijão com Arroz, Verão, Collor, 

Real), possuía elementos ortodoxos e heterodoxos em sua concepção. Isso serve para 

entender que não é a vitória ou derrota de uma vertente teórica ou outra que nos importa 

notar. O essencial é como ele demonstra determinadas atitudes que denotam a tentativa 

de se estabelecer novos critérios dentro de uma governamentalidade específica (mesmo 

que vista em crise) sem refletir o quadro mental do momento. O plano Cruzado partia de 

uma série de entendimentos técnicos, derivados da transformação na ciência econômica, 

enquanto reproduzia uma série de mecanismos condizentes com a visão concorrencial 

desenvolvimentista. 

Uma delas era o congelamento de preços, que funcionara por determinado 

período, porém fizera água em menos de um ano. O congelamento exigira um controle 

                                                           

910 BACHA, Edmar. Moeda, inércia e conflito: reflexões sobre políticas de estabilização no Brasil. In: 

REGO, J. M. Inflação inercial, teorias sobre inflação e Plano Cruzado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

(Originalmente publicado em Economia e Perspectiva, Boletim do Conselho Regional de Economia, 

setembro de 1984).  p. 150. 
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do Estado a partir de instituições como a SUNAB, que, apesar de condizente com a 

tentativa de acabar com a indexação da economia, contradizia qualquer versão novo-

clássica de economia. Uma versão de realinhamento das expectativas a partir de 

intervenções massivas no mercado nacional. Além disso, a presença de heterodoxos de 

todas as vertentes (alguns abertamente “anti-mercado”), algo que não podemos mais 

conceber em tempos atuais, refletia uma forma de “conflito distributivo”, que se pretendia 

neutralizar, dentro do próprio governo. Por isso que a concepção do plano é interessante 

quando observamos como o economista André Lara Resende relata uma de suas 

conversas com o economista da Unicamp, João Manuel Cardoso de Mello, durante a 

criação do plano Cruzado. 

 

— João Manuel, a sua ignorância em macroeconomia é absurda!, dizia. E ele 

respondia: — O André está braaavooo!  

— Oh, João Manuel, você já leu esse livro assim, assim? Perguntava.  

                                              — Quantas páginas tem? devolvia.  

                                              — Não sei. Por que, pô? Deve ter umas 350...  

— Não li. Só leio com mais de cem páginas depois que vira um clássico.  

                                             “Ele era uma figura. Esse era João Manuel Cardoso de Mello”911 

 

Se o diálogo é verdadeiro, não podemos afirmar, mas ele relata uma verdade muito 

mais profunda que pode ser visualizada nesse relato: o número de alternativas 

concorrentes que a aporia da derrocada do Estado desenvolvimentista gerara, sem uma 

definição concreta. João Sayad, Pérsio Arida, Chico Lopes, André Lara Resende, Edmar 

Bacha, Luiz Carlos Mendonça de Barros, Dilson Funaro, Luis Gonzaga Belluzzo e João 

Manuel Cardoso de Mello. Do banqueiro Bracher, passando pelo empresário Dilson 

Funaro e economistas da USP, PUC-Rio, UFRJ e Unicamp.  De monetaristas a 

“neomarxistas”, estavam todos representados nos corredores burocráticos de Brasília 

naquele momento. Parece impossível imaginar essa situação na governamentalidade 

concorrencial neoliberal. Se os confrontos entre ministério da Fazenda e do Planejamento 

são recorrentes em todas as administrações, nós temos no momento do Cruzado, uma 

gama de versões dentro do governo sobre como lidar com a economia que demonstra 

como é um momento de indefinição e não de afirmação. Demonstrando que, se a 

sociedade já identificara os seus problemas, ela ainda não ultrapassara a versão 

concorrencial desenvolvimentista. 

                                                           

911 SAFATLE, Claudia. A experiência amarga do Cruzado. Valor. 26 de fevereiro de 2016. Disponível 

em: <https://www.valor.com.br/especial/planocruzado>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 

https://www.valor.com.br/especial/planocruzado
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Um aspecto que reflete isso são os “fiscais do Sarney”, cidadãos comuns que 

vigiavam qualquer remarcação de preço ilegal sob o congelamento imposto pelo governo. 

Em uma cena que se tornou símbolo do período, o empresário de Curitiba Omar 

Marczynski fechou o supermercado sob aplausos afirmando:                                                           

"Eu fecho esse supermercado, pelos roubos abusivo e extorsivo que estão acontecendo 

em mais de 30 produtos […]Estou fechando em nome do José Sarney, o nosso presidente 

e presidente da nova República. Está fechado em nome do povo”.912  

Se esta cena se tornou célebre, outras tantas ocorriam por todo país. Muito já se 

escreveu sobre a “participação cívica” destes “fiscais”; no entanto, chamamos a atenção 

para um lado menos notado nessa história: a vilanização do empresário. Mais do que a 

miscelânea teórica do governo ou o congelamento em si, o que nos indica o 

“desenvolvimentismo” ainda vigente do momento é quando entendemos que o 

empresário, enquanto inovador schumpeteriano, ainda se encontra “submisso” aos planos 

governamentais. Assim, não é o fato do governo implementar planos ou não que vai 

denunciar o seu “estatismo”, mas como não é permitido ao empresário enquanto 

investidor “ser livre”. O concorrencialismo ainda se encontra longe do individualismo 

microeconômico expectacional que forma sua capilarização. 

Que o Plano tenha sido concebido sob o modelo de expectativas e o congelamento 

tenha sido um detalhe de última hora913 importa muito pouco. Os economistas 

desconfiavam desse instrumento, mas não só embarcaram como acreditaram que poderia 

dar certo. Isso não revela a crença na capacidade do Estado ou descrença no livre 

comércio, mas sim opera ainda no vão desenvolvimentista: a necessidade de os agentes 

privados serem direcionados. As batalhas entre o governo e o empresariado nacional 

passou a ocupar a maior parte do noticiário econômico e o ministro Dilson Funaro, ele 

mesmo um empresário do ramo de brinquedos, se notabilizara pela virulência de suas 

falas contra seus colegas de profissão. Veremos embates entre o setor privado e o Estado 

em momentos “neoliberais”. Um dos mais famosos é aquele entre o então ministro da 

Fazenda Ciro Gomes e a FIESP em 1996. A diferença é que o polo já estará invertido: o 

ministro ameaça a indústria nacional com o livre mercado e não o contrário. A ganância 

em 1996 é do empresário cartorial, ligado ao Estado; em 1986, não é este o sentido. O 

                                                           

912 Brasil: Morre em Manaus empresário conhecido como o Fiscal do Sarney. Band. 05 de novembro de 

2007. Disponível em: <https://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2015/noticias/54146/brasil-

morre-em-manaus-empresario-conhecido-como-o-fiscal-do-sarney.html>. Acesso em: 10 de maio de 2018. 

913 SARDENBERG, Carlos Alberto. Aventura e agonia: nos bastidores do Cruzado. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. pp. 262-263. 
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empresário é inescrupuloso porque enfrenta um plano governamental nacional para 

lucrar. A culpa não é se aproveitar de relações espúrias com o Estado, é sabotar seus 

planos. As diversas acusações a partir da segunda metade dos anos 90, relativas ao 

empresariado nacional, é de “ganância cartorial”, enquanto que no Plano Cruzado ainda 

identifica a busca de ganhos exagerada na ganância de empresários que formam as 

coalizões inflacionárias. Que mesmo os mais liberais, como órgãos de imprensa como o 

Estado de São Paulo914, deram seu apoio, mesmo que ressalvando a questão da liberdade, 

demonstra o espírito do tempo.  

Este apoio é inconcebível dentro do quadro discursivo de hoje e a violência que 

os setores privados sofreram durante os diversos planos foi muito importante para a 

transformação das estratégias do concorrencialismo desenvolvimentista para o neoliberal. 

Se tomarmos os diversos planos de combate à inflação, do Plano Cruzado ao Plano Collor, 

atingiu-se níveis de intervenção na economia que não poderiam ter outra consequência 

que não uma rejeição cada vez maior da intervenção do Estado. Os planos funcionaram, 

de certa forma, como o descrédito da Curva de Phillips e de seus defensores perante o 

público. Não é a intervenção do Estado que ia causando sua rejeição – no modelo de 

slippery slope libertário – mas o fracasso dessas intervenções de gerarem efeitos positivos 

reais e duradouros na economia. Da batalha do Boi Gordo915 ao confisco da poupança, a 

ideia de que o Estado ultrapassava os limites sem conseguir resultados ia penetrando cada 

vez mais fundo. Esses limites foram testados com o Plano Collor. 

Que o empresário/fiscal Omar Marczynski tenha sido convidado temporariamente 

para a SUNAB pelo presidente Fernando Collor de Mello, no início do seu mandato, 

denuncia para nós que a ideia de “povo prejudicado pelo empresário ganancioso” era 

ainda uma ideia sedutora no período. Isso já é um primeiro ponto que nos leva a desconfiar 

da versão de que o governo Collor é o momento de “implementação” do neoliberalismo 

no Brasil, como muitas vezes é descrito. Este entendimento se dá pelo fato de que, seja 

no plano retórico ou nas suas ações, o enxugamento do Estado era o objetivo principal do 

presidente alagoano. No entanto, partiremos do Plano Collor para pontuarmos nossa 

divergência com esta interpretação. 

                                                           

914 Em seu livro Consenso Forjado, Francisco Fonseca apresenta uma detalhada tipologia política dos 

principais jornais do país FONSECA, Francisco. O consenso forjado: a grande imprensa e a formação da 

agenda ultraliberal no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2005. 

915 Os pecuaristas, insatisfeitos com o preço da carne, deixaram de ofertá-la, fazendo com que o governo 

mobilizasse a Polícia Federal para caçar e confiscar os bois encontrados nos pastos e autuar e até prender 

seus donos. 
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Chamar o Plano de ortodoxo é confundir o instrumento com a ideia em si. Se é 

verdade que a correlação entre a emissão da moeda e a inflação é a base da ortodoxia 

monetarista, devemos atentar para o fato de que o conservadorismo dessa tese provém 

das acusações de intervenção indevida do governo na base monetária.  Vimos que a boa 

gestão da moeda para os neoliberais significa exatamente a manipulação que mais 

incentive a gestão privada. Ora, o Plano Collor, apesar da base monetarista, foi como 

escreve a jornalista Miriam Leitão, uma “violência que se abateu sobre as famílias. O 

presidente anunciou o louco sequestro do dinheiro depositado nos bancos”.916 Que esta 

análise tenha sido escrita em 2011 denuncia uma modificação no pensamento ocorrida 

com o tempo, já que no período de implantação do Plano, economistas de todas as 

vertentes deram seu apoio, como aponta Andrada.917 Até mesmo o PT era simpático a um 

Plano dessa natureza, antes de sua implementação por seu adversário.  

O Plano Collor acentua as intervenções do Estado não só no confisco da poupança, 

mas na utilização do aparato policial para a repressão de operações entendidas como 

prejudiciais ao Plano e na retórica contra o empresário ganancioso. A prisão de bancários 

(sem nenhuma culpa) se tornou um símbolo da arbitrariedade do Estado sobre a 

economia. A popularização do ex-diretor do DOPS e então secretário da Receita Federal, 

Romeu Tuma, como justiceiro contra os setores abastados e sabotadores do Plano, é um 

sinal importante de como o Estado ainda era visto como o principal ator no bom 

funcionamento da economia. 

A falta do concorrencialismo neoliberal fica aparente não só no Plano Collor, mas 

na própria candidatura, já que a eleição de 1989 seria a última em que o pleito não teria a 

aprovação do “mercado” como ponto central das campanhas presidenciais. Não se pode 

dizer que em outros países não existe a sombra do setor financeiro nas disputas, porém a 

face mais visível (e grotesca) do neoliberalismo brasileiro será a disputa de popularidade 

dos candidatos viáveis no chamado "mercado”. Se compararmos a retórica de Collor em 

1989 com eleições recentes, notaremos como se alterou o quadro. A aprovação do 

“mercado” torna-se o eixo sobre o qual será discutido todo o perfil das candidaturas. 

Já deixamos claro que o neoliberalismo, em nossa visão, é uma forma de 

subjetivação do concorrencialismo; mas as retóricas políticas denunciam como ele 

formata a relação político/eleitor no quadro atual. Geraldo Alckmin resumiu da melhor 

                                                           

916 LEITÃO, Miriam. A saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda. Rio de Janeiro: Editora 

Record, 2011. p. 154. 

917 ANDRADA, Alexandre F. S. Quem, afinal, apoiou o Plano Collor? Revista de Economia Política, São 

Paulo, v. 38, n. 4, out./dez 2018. p. 782. 
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forma o momento atual em uma entrevista à revista Veja em 2016: “austeridade dá 

voto”.918 Collor não discursava sobre a privatização e outros elementos da iniciativa 

privada tendo como núcleo da mensagem a austeridade, mas sim um liberalismo 

bonapartista de aríete da modernidade em uma ilha do atraso. O “caçador de marajás” 

tem mais a ver com uma modernidade transcendental do que com pressupostos de encaixe 

em um modelo de expectativas microeconômicas. 

Se em países como os Estados Unidos, o distanciamento do setor financeiro é algo 

desejado pelos candidatos à presidência — na última eleição, Donald Trump e Hillary 

Clinton se acusavam mutuamente de serem "candidato de Wall Street" — o 

neoliberalismo no Brasil — e veremos como o Plano Real é importante nisso — exige 

que o candidato se mostre alguém viável para o mercado financeiro. Esta aprovação passa 

a ser um ponto da própria gestão macro brasileira. Podemos considerar isso uma 

obviedade para um país subdesenvolvido e necessitado de investimento e poupança 

externos, mas não devemos esquecer que Collor assume com o país rompido com o FMI 

(em uma ação de Sarney) e com um discurso aos “descamisados”, não ao mercado. O que 

nos parece normal hoje não era em fins dos anos 80 e começo dos 90. Eram poucos 

aqueles que tinham uma boa impressão do FMI em nosso país, em qualquer espectro 

político. Dizer que seu apoio foi ou não necessário não significa que dê conta das 

alterações na percepção sobre a relação Brasil e capital externo. 

Tendo isso em vista, compreender melhor o pensamento da época a partir de José 

Guilherme Merquior, intelectual que não só colaborou com o presidente – inclusive, não 

só ajudando no discurso de posse, como fornecendo subsídio para Collor na definição de 

sua política, que chamou de social-liberalismo — nos fornece pistas para entender um 

liberalismo que não se conectou ainda com a versão concorrencial neoliberal. 

Deixamos claro que não é a influência sobre o presidente ou como este absorveu 

a doutrina de Merquior que nos interessa, mas sim como o trabalho de Merquior nos 

apresenta um liberalismo que não pode se confundir com a governamentalidade 

neoliberal. Sobre isso, um diálogo relatado por Mário Sérgio Conti é paradigmático. 

 

— Embaixador, preciso de uma base ideológica. Falam que eu sou de direita, 

e para mim a direita é o Delfim Netto e o Roberto Campos. O senhor me vê 

como político de direita? 

— Não. O vejo como um socialista liberal. 

                                              — Mas não há uma contradição entre o socialismo e o liberalismo? 

                                                           

918 Morte de filho é ‘uma dor que não passa’, diz Alckmin. Veja. Disponível em:                                                             

< https://veja.abril.com.br/brasil/morte-de-filho-e-uma-dor-que-nao-passa-diz-alckmin/>. 06 de novembro 

de 2016. Acesso em: 30 de maio de 2018. 

https://veja.abril.com.br/brasil/morte-de-filho-e-uma-dor-que-nao-passa-diz-alckmin/
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— Não. O Norberto Bobbio usa e defende essa classificação — disse o                                                                                                                                                                      

diplomata, apoiando-se nas teorias do cientista político italiano.919 
 

É com a falta de compreensão do próprio presidente sobre o que poderia significar 

o social-liberalismo que podemos acreditar minimamente nas acusações de que Merquior 

seria um ghost-writer nos artigos do presidente Collor. Mesmo não tomando isso como 

verdade, é impossível, tendo o diálogo em vista, não assumir uma grande influência de 

Merquior na série de artigos que o presidente escreveu para o Jornal do Brasil em 1992 

e que foram compilados com o título de “Agenda para o consenso: uma proposta social-

liberal”. Afinal, tivera grande repercussão em 1992 o caso Merquior, em que o jornal 

Folha de São Paulo tinha descoberto um manifesto de fundação de “uma sigla 

partidária[...] no qual se descobrira que frases, raciocínios e parágrafos inteiros do 

programa do dito partido haviam sido transpostos para os artigos assinados por Collor”920 

e o próprio presidente assinalou que: “Esta série de artigos sobre o social-liberalismo deve 

muito às ideias de José Guilherme Merquior, defensor vigoroso do argumento liberal”.921  

Merquior defende em seus escritos que a sociedade moderna é baseada em 

tecnologia e consumo e isso demanda eficiência. E eficiência requer liberdade econômica 

dando combustível para a renascença liberal. Nada poderia parecer mais neoliberal; 

porém, o autor ressalta que a estadofobia e o antidemocratismo, que muitas vezes tem 

caracterizado essa Renascença é uma perversão do liberalismo, decorrente de confusão 

conceitual.  

Com isso, Merquior lembra Bobbio, que mencionou para o presidente, como 

correto quando o italiano explica que o liberalismo vitoriano (spenceriano) mutilou a 

teoria política ao reduzir o direito público ao direito penal, no momento em que enfatiza 

somente o direito de propriedade sem incorporar a justiça distributiva, que seria própria 

do liberalismo. E é por aí que podemos perceber como o social-liberalismo tem mais a 

ver com anti-estatismo no seu sentido de defesa do Estado contra a praga ibérica do que 

o concorrencialismo em sua versão neoliberal. Merquior deixa isso claro quando acusa 

os "neoliberais da direita" de tornar "bicho-papão" o Estado de bem-estar social com a 

má gestão de empresas estatais. Como se a incapacidade do Estado de gerir empresas 

                                                           

919 CONTI, Mário Sérgio. Notícias do Planalto: a imprensa e Fernando Collor. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999. p. 336. 

920 SANTOS, Anderson dos. O espetáculo na política brasileira: a despolitização do político através das 

imagens de Fernando Collor nas capas da revista Veja (1988-1992). 2008. 255 f. Dissertação (Mestrado 

em História) – Setor de Ciências Humanas Letras e Artes. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. p. 

156. 

921 VILLA, Marco Antonio. Collor presidente: trinta meses de turbulências, reformas, intrigas e 

corrupção. Editora Record, 2016. p. 137. 
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fosse a mesma coisa que sua gestão de sistemas de bem-estar. É daí que vem a separação 

feita por ele de anti-estatismo de estadofobia, o primeiro seria uma desconfiança saudável 

da intervenção econômica do Estado, enquanto o segundo seria a versão hayekiana de 

que qualquer intervenção seria fatalmente um "caminho da servidão”.922 

Podemos ver a conexão das propostas de Collor com esta noção de Merquior 

quando lemos o primeiro artigo do presidente, expondo o social-liberalismo com uma 

citação de Keynes,923 indicando menos uma afiliação ao pensamento do inglês do que 

uma indicação clara de seus propósitos: propor um liberalismo em que o Estado está 

voltado para os mais pobres. É assim que o social-liberalismo é pensado como uma 

ruptura com a tradição brasileira, não como uma novidade em sentido global.  

Como deixa exposto no começo do artigo: "implementar a posição liberal, na 

sociedade brasileira contemporânea equivale a nada menos que uma revolução”.924 

Assim, não é o Estado em si que é ruim, é sim o Estado brasileiro e sua herança cartorial. 

Tema repetidos diversas vezes pelo presidente em seus artigos. Ao se concentrar no papel 

do Estado, busca sair da dicotomia Estado fraco e forte ao apresentar a tese de que Estado 

forte não é o mastodonte colonizado por setores cartoriais, mas sim aquele que se 

apresenta eficiente para o público. É daí que vem a explicação de que o Brasil tem muito 

Estado e pouco ao mesmo tempo. Exatamente igual a Merquior em seu artigo A 

panoramic view on the renaissance of liberalism, onde descreve as “duas faces” do 

Estado: muito Estado na economia e pouco Estado no social.925  

As ideias de Merquior, expressadas nos artigos do presidente, deixam claro que o 

social-liberalismo não representa uma ruptura real na relação com os agregados e o 

concorrencialismo desenvolvimentista. A modernização é a instituição de um liberalismo 

que, para eles, nunca tivera chance no Brasil devido à tradição ibérica. Como explicita 

Merquior “exigências sociais dos países, como Brasil, onde a ‘síntese democrático-

liberal’ permanece incompleta”. Sendo assim, lhe “parece inevitável preferir, ao 

retrocesso neoliberal, uma retomada criadora do social-liberalismo”.926 

                                                           

922 MERQUIOR, José Guilherme. Algumas Reflexões sobre os Liberalismos Contemporâneos. Rio de 

Janeiro: Instituto Liberal, 1991. p. 140. 

923 "O problema político da humanidade é combinar três coisas: eficiência econômica, justiça social e 

liberdade individual”. KEYNES, John Maynard. "A short view of Russia” [1925]. In: Essays in Persuasion. 

New York: W.W. Norton, 1963. p. 311. 

924 COLLOR, Fernando. Agenda para o consenso: Uma proposta social-liberal (I). Jornal do Brasil, Rio 

de Janeiro. 05 de janeiro de 1992. p. 11.  

925 MERQUIOR, José Guilherme. A panoramic view on the renaissance of liberalism. In: 

GELLNER, Ernest; CANSINO, Cesar, eds.  Liberalism in modern times: essays in honour of José G 

Merquior. Budapest: Central European University Press, 1996. p. 12. 

926 MERQUIOR, José Guilherme. O Argumento Liberal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p. 95. 
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Estas não são idéias isoladas de um intelectual, refletem a configuração daquele 

momento e a aporia advinda da falência do Estado desenvolvimentista. Um dos grandes 

estudiosos do período Collor, insiste na necessidade de se ultrapassar a retórica política e 

não sermos tão rápidos em classificarmos o período Collor como neoliberal. Para o 

cientista político, haveria duas vertentes principais guiando os atores do período: o 

neoliberalismo e o liberal-desenvolvimentismo.927 Como prova disso, Sallum busca nos 

estudos do IEDI, a fonte para a segunda vertente. O IEDI, fundado em 1990, é um 

excelente manancial para observarmos como a ideia de “integração competitiva” formava 

as ideias da época.  Porém, ao invés de entendermos como duas vertentes em disputa, 

quando absorvemos o neoliberalismo como governamentalidade, observamos que as duas 

tendências eram, na verdade, um rearranjo que tinha como fonte a falência de um certo 

modelo político-econômico com a exacerbação do iberismo histórico que levara a essa 

derrocada. Quando comparamos os escritos do IEDI com a visão social-liberal de 

Merquior, nos parece óbvio esse sentido. Afinal, a integração competitiva reflete as 

necessidades criadas pelo novo momento do capitalismo, como o intelectual o entendia. 

O IEDI se diferenciava de outros institutos por acreditar que a crise do modelo 

político-econômico do final dos anos 80 e começo dos anos 90 se dava pelo seu sucesso 

e não pelo seu fracasso. Assim, “o sucesso, por definição, modificou o conjunto de 

carências e oportunidades. [...] Muitas das antigas já não existem [...] nossa crise provém 

do fato de que o velho está golpeado de morte e o novo está por surgir”.928 Por isso, não 

era a “abertura sem salvaguardas”929 para o comércio exterior que deveria ser o caminho 

da modernização e sim que:  

 

A competitividade, portanto, inclui decisivamente elementos coletivos e 

estruturais pertinentes ao ambiente em que trabalha a empresa. Elementos 

essenciais, concretos, como a disponibilidade de linhas de financiamento, de 

infraestrutura de comunicações, de energia, de meios de transporte, de recursos 

tecnológicos básicos. Elementos culturais como o sistema Educacional, o 

aparato institucional público e privado, as relações entre capital e trabalho. 

Tudo aquilo que constrói um tecido industrial competitivo.930 

 

O signo da competição não se dava sem o Estado, mas sim na construção da 

modernidade a partir dele. E esta modernidade só é possível ao se “suprimir, do lado do 

Estado, as práticas do arbítrio burocrático, que enseja o favoritismo e a corrupção, e, do 

                                                           

927 SALLUM Jr., Brasílio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social, 

São Paulo, v.11, n.2, out. 1999.  

928 IEDI. Manifesto de Criação do IEDI, 1989. p. 4.  

929 IEDI. IEDI 10 anos - O diagnóstico da economia brasileira e os objetivos do IEDI, 1999. p. 11. 

930 IEDI. Manifesto de Criação do IEDI, 1989. p. 4. 



 

 

425 

 

lado do setor privado, qualquer resquício de patrimonialismo”.931 A modernização 

passava pelo Estado e sua depuração do iberismo, o qual o tornaria vigoroso para interferir 

no processo de industrialização. Há uma defesa de novas relações entre Estado e 

sociedade que admitem uma maior penetração do viés de mercado, só que não totalizante 

e sim como forma de fortalecer essa relação no fortalecimento de ambos. 

Que o IEDI tenha se movido para a oposição a Collor em 1992, isso é entendido 

por Kingstone como uma consequência da incapacidade do presidente de conseguir a 

estabilização e mover um projeto de integração competitiva nos moldes que o IEDI 

desejaria.932 Assim, o sucateamento da indústria identificado pelo IEDI como um dos 

motivos de oposição ao presidente é mais fruto de sua fraqueza e ascensão do ortodoxo 

Marcílio Marques Moreira como ministro da economia (para dar uma satisfação mínima 

ao mercado financeiro) e não se compactua com o projeto inicial, nos moldes aos quais 

Merquior contribuiu. 

A integração competitiva do IEDI tem um sentido profundo de integração ao 

Ocidente moderno que fica nítido em Merquior quando estudamos sua resposta ao livro 

Espelho do Próspero de Richard Morse em um artigo de 1990 chamado O Outro 

Ocidente. Nele, Merquior se recusa a aceitar uma noção ontológica do povo ibérico, 

entendendo esta tese como um remorso de não ter se alcançado os sucessos do Próspero 

(o mundo ocidental anglo-saxônico). Como ele próprio afirma, a identidade 

especificamente latino-americana vem da “recusa de algo por que se lutou para se 

transformar, mas que recorrentemente falhou em se obter”.933 Partindo dessa noção, a 

“América Latina [é] o outro Ocidente: mais pobre, e mais enigmático; um Ocidente 

problemático, mas não menos Ocidente, como o comprovam a linguagem, os valores, e 

as crenças de suas sociedades”934 e, por isso, a sua modernização se encontra no horizonte 

desde que retirados os obstáculos erigidos pelo “estatismo-nacionalista” que levaram o 

Estado latino-americano a uma tal descrença que se procura inverter os sinais para tornar 

                                                           

931 IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. (junho de 1992). Mudar para Competir 

– Modernização Competitiva, Democracia e Justiça Social apud FONTES, Leonardo de Oliveira. Raízes 

do neoliberalismo brasileiro: uma análise sociológica do processo de abertura comercial. 2011. 204 f. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade e Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade 

de São Paulo, São Paulo. p. 129. 

932 KINGSTONE, P. Crafting coalitions for reform: business preferences, political institutions, and 

neoliberal reform in Brazil. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1999. 

pp. 140-142. 

933 MERQUIOR, José Guilherme. The Other West: On the Historical Position of Latin America, 

International Sociology, v. 6, n. 2, 1991. p.156. 

934 Ibid. p.156. 
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esse defeito em qualidade. E escreve o trecho que nos parece mais significativo para o 

nosso trabalho: 

 

[u]ma sociedade em processo de modernização não se reduz à eficiência, mas 

assenta-se crescentemente nela. Elites e massas tornam-se mais pragmáticas 

vis a vis ao poder, e a lealdade de ambas quanto a este tende a perder seu caráter 

apriorístico. A troca entre o direito de governar (ou de permanecer 

governando) e a capacidade de desfrutar de bens de consumo é a regra, e 

nenhuma retórica política será capaz de ocultar a ausência de eficiência.935 
 

Pode-se confundir este trecho com um texto do IEDI ou de um pronunciamento 

do presidente Collor. Aqui se encontra a relação do iberismo com a modernidade 

produtiva de forma crua, ao mesmo tempo que reproduz a crença em um avanço whiggish 

do liberalismo que permeia a obra de Merquior, mesmo, muitas vezes, contra a vontade 

dos liberais.936 

No entanto, em decorrência dos planos, que intervindo de forma significativa na 

iniciativa privada, estabeleciam um enfrentamento entre governo/economistas contra 

setores sabotadores do público, foi transformando-se o que era “déficit cívico” em 

Merquior para tornar-se cada vez mais algo chamado de “cultura da inflação”. Quando o 

aríete da modernidade falhara, setores iam buscando na população nacional as barreiras 

do atraso. 

Isso demonstra que o fracasso dos planos em combater o par inflação/setores 

privilegiados, surgido com o fracasso do modelo político econômico, tendia cada vez 

mais na acentuação do iberismo na própria população. Ora, não há maior prova da não-

existência do concorrencialismo neoliberal do que a culpabilização de comportamentos 

típicos do homo economicus. O que se nota aqui é o próprio desnudamento da teoria da 

modernização que subjaz a governamentalidade concorrencial desenvolvimentista. A 

ideia de planejamento se torna oculta, no entanto, a definição do comportamento dos 

agentes é definida de antemão, sendo os desvios considerados "irracionais". Isso nada tem 

a ver com o insulamento das instâncias decisórias ou com o chamado paradoxo 

ortodoxo;937 mas sim com a maneira como a população é entendida.  

Podemos identificar o homo economicus sendo desabonado quando notamos que 

a ideia de um vício especificamente brasileiro passa a ser identificado na ideia de “cultura 

da inflação” ou “cultura inflacionária” a partir do insucesso das medidas de combate à 

                                                           

935 Ibid. p.157. 

936 MERQUIOR, José Guilherme. O Liberalismo: Antigo e Moderno. Rio de Janeiro: É Realizações, 2014. 

937 O paradoxo vem do fato de que é preciso aumentar o poder do Estado para poder reduzi-lo. 
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inflação. A mudança de referencial fica clara na revista Veja de 1990, quando cita o termo 

criado pelo professor Esdras Guerreiro Vasconcellos para identificar o brasileiro: homo 

economicus inflacionarius, significando que a “cultura inflacionária se transformou numa 

segunda pele do brasileiro”. É interessante ver os termos da teoria inercial que 

estudaremos no item seguinte como comportamento racional traduzidos como cultura 

inflacionária do brasileiro: 

 

O produtor eleva o preço de sua mercadoria, o comerciante carimba seu 

acréscimo nas etiquetas, o trabalhador exige salário maior — e o produtor eleva 

de novo o preço de seus artigos. Todos ficam temporariamente satisfeitos, 

exigem providências do governo e continuam a empurrar os preços numa 

velocidade cada vez maior, com a doce sensação de que há mais dinheiro 

entrando no bolso a cada rodada. Como cada um deles sabe que é impossível 

criar um sistema milagroso em que todos levem vantagem ao mesmo tempo, 

procuram sempre correr na frente com seu aumento particular, na esperança de 

que alguém mais lerdo fique com o prejuízo — e a tartaruga de praxe é o 

trabalhador.938  

 

Ainda na governamentalidade concorrencial desenvolvimentista, os fracassos dos 

planos fazem com que o problema vá se transferindo do Brasil para o brasileiro, ou seja, 

o foco no indivíduo que a teoria econômica lançou transforma a inflação em algo que 

“vive dentro de cada um de nós brasileiros moldando nossas ações de uma maneira mais 

acentuada”.939 Quem não se conforma com o modelo universal é o brasileiro; as 

instituições e agentes brasileiros é que devem se modificar para atingir aquele modelo. 

Isto é a base do desenvolvimentismo dos países centrais. O texto de Roberto DaMatta de 

1993 é um exemplo claro desta reconfiguração. Nele, o autor associa o “jeitinho” 

brasileiro e seus congêneres sociais ao fracasso dos brasileiros a se associarem a uma 

razão universal, na qual a teoria econômica se encontraria: 

 

Podemos terminar arrolando sumariamente algumas dessas atitudes para 

revelar como elas fazem ressurgir no âmbito do mercado, um conjunto de 

práticas que são plenamente coerentes com um sistema que de certo modo se 

recusa – para o bem ou para o mal – a tomar o universalismo como valor 

dominante. Com isso mostraremos de que forma o nosso comportamento social 

mais corriqueiro e inocente é propício a vários fenômenos que caracterizam 

um amplo cenário cultural que transcende a inflação, encarada como um 

fenômeno meramente econômico.940 
 

                                                           

938 Inflação, o esporte nacional. Veja, n° 1138, 11 de julho de 1990. p. 47. 

939 Ibid. p. 47. 

940 DAMATTA, Roberto. Para uma sociologia da inflação: notas sobre inflação, sociedade e cidadania. 

In: VIEIRA, José Ribas et alii (eds.), Na Corda Bamba: Doze Estudos sobre a Cultura da Inflação. Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1993. p. 25. 
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Em DaMatta e outros autores da época, a ciência econômica continua impotente 

frente ao comportamento dos agentes; não adianta apenas “imaginar utopicamente certos 

sistemas do que domesticar a nossa visão do mundo941” porque o “comportamento 

inflacionário não é economicamente específico, mas segue um padrão bem-estruturado e 

estabelecido”.942 O que parece uma recusa da ortodoxia desenvolvimentista é, na verdade, 

a reprodução de seus preconceitos sobre as populações de países subdesenvolvidos. 

Isso porque é importante notarmos que o comportamento associado ao brasileiro 

é compatível com a Teoria dos Jogos, mesmo que sem a formalização teórica. O 

comportamento individual (aumentar os preços) gera um resultado pior para todos os 

atores individuais (inflação). Assim, há uma interpretação cultural de um comportamento 

racional e, na verdade, o comportamento mais racional para os teóricos que trabalham 

com este arcabouço teórico. Mais do que isso, há uma individuação dos aspectos 

“culturais” que permite a dissolução dos grupos sociais, culturais e históricos, pois os 

grupos apenas reproduzem o comportamento “lógico” dos indivíduos. Assim, estes 

diagnósticos da “cultura da inflação” ainda se encontram anteriores aos 

microfundamentos, não refletem a governamentalidade concorrencial neoliberal.    

Estes diagnósticos que, de certa forma, opõem a ciência econômica ao 

comportamento idiossincrático dos cidadãos brasileiros só são possíveis na versão em que 

o Estado e a ideia de planejamento técnico ainda estão vigentes. A partir do momento em 

que o sujeito-empresário entra em cena como objeto de governamentalidade, "o bicho 

porcentual que esfola o país"943 não será “a taxa da sem-vergonhice nacional”, mas a “taxa 

de sem-vergonhice” do iberismo que configura os grupos nacionais, não o cidadão 

individualizado. 

Podemos perceber os indícios dessa transformação já em economistas ortodoxos 

como Fernando de Holanda Barbosa, que não descarta o discurso que emergiu nos anos 

80, no entanto o reconfigura de modo a articular as características sociais com o Estado 

gastador: 

A famosa “lei de Gerson” traduz de maneira inequívoca esse tipo de conflito, 

uma vez que levar vantagem em tudo é justamente a norma de conduta 

individual que permeia o comportamento anti-social do cidadão que participa 

efetivamente das decisões políticas em nosso país. [...]Esses diferentes grupos 

(sindicatos de trabalhadores, de empresários, associações civis e outras 

organizações representando interesses os mais variados) são capazes de se 

organizar politicamente para transformarem suas vontades em ações concretas, 

                                                           

941 Ibid. p. 19. 

942 Ibid. p. 25. 

943 O Vampiro que sangra o Brasil. Veja, nº. 1291, 9 de junho de 1993. p. 19. 
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não permitindo que o financiamento do governo se faça apenas por via não 

inflacionária, como nos países desenvolvidos.944  

 

O famoso economista Giannetti da Fonseca rebateu, em 1990, o que chamou de 

tese segundo a qual “a natureza da inflação no Brasil é diferente da que ocorre no resto 

do mundo e resulta de fatores psicológicos”, pois seria uma inversão dos fatores já que a 

“natureza humana é essencialmente a mesma em toda a parte”. O que ocorre no Brasil é 

que em um lugar onde o mercado funciona de forma restrita “a cultura inflacionária 

germina, cria raízes e floresce em toda a horrível plenitude”.945 

Estas análises vão se entrelaçando com o fato de que a heterodoxia passa cada vez 

mais a ser vista como um elemento incômodo dentro do discurso econômico, já que não 

parece levar em conta o déficit público como parte central de suas explicações. Em um 

box denominado “Um guia para a selva da inflação” na revista Veja de maio de 1993, os 

heterodoxos são tidos como economistas que têm no carro um adesivo onde se lê “eu 

acredito em duendes”. Uma versão mais divertida da avaliação do ortodoxo Barbosa no 

mesmo ano, que acredita que a teoria do conflito distributivo é uma “questão em que vale 

a fé e não a razão”. No entanto, será um dos grupos de heterodoxos e responsáveis por 

um plano que traumatizou a memória (Cruzado) que será responsável pela entronização 

do concorrencialismo neoliberal e, com isso, a ortodoxia irá crescer e dominar a retórica 

nacional sobre a economia.  

 

 

5.4 Plano Real e a renovação perpétua da concorrência  

 

Na primavera de 1989, o economista John Willianson foi convocado a 

testemunhar no congresso americano em favor do Plano Brady.946 Sua argumentação se 

baseou na ideia de que os EUA deveriam ajudar financeiramente os países latino-

americanos por estarem progredindo em suas políticas econômicas. A partir dessas ideias, 

Willianson decidiu organizar uma conferência em que estas políticas fossem explanadas 

de forma mais consistente. O paper apresentado por ele nesta conferência de título What 
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Washington Means by Policy Reform se tornaria o marco daquilo que ficou conhecido 

como Consenso de Washington.947 

O Consenso de Washington e as políticas econômicas derivadas de sua proposta 

se tornaram o catalisador das críticas da esquerda contra a implementação de uma política 

econômica casada com o discurso da globalização que possuem como pano de fundo os 

interesses financeiros rentistas e de grandes corporações. A disciplina fiscal, 

privatizações, desregulamentação financeira e outras medidas draconianas foram tomadas 

como uma imposição exterior do centro para as periferias, sendo um dispositivo de 

acumulação de capital dos países desenvolvidos. Este seria o núcleo do neoliberalismo: 

uma receita de políticas econômicas de efeitos sociais devastadores para as economias 

periféricas em benefício da acumulação de capital dos países ricos. 

No Brasil, os governos Collor e FHC se tornaram sinônimos desta implementação 

não-mediada, através de políticas econômicas ortodoxas e descaso com as políticas 

sociais. Os planos econômicos implementados por estes governos seriam frutos diretos 

do receituário ortodoxo internacional e da expansão neoliberal por todo o globo. No 

entanto, estudamos como o governo Collor, mesmo que aceitando os pressupostos do 

Consenso de Washington, permaneceu atrelado ao concorrencialismo desenvolvimentista 

devido à falta da capilarização do sujeito concorrencial.948 

Deve-se ficar claro que não ignoramos os efeitos do aprofundamento do poder do 

capital financeiro e o acerto daqueles que denunciam o espírito neocolonialista das 

instituições guardiãs da “boa economia” no mundo de hoje. Porém, estas diretrizes só 

podem ser “importadas” quando os parâmetros que governam os objetivos das políticas 

econômicas de determinado país passam a ser compatíveis com elas. Já vimos como era 

ruim a recepção do receituário do FMI no Brasil, mesmo entre vertentes liberais. Suas 

políticas nunca eram tomadas como “parceiras” ou como alavancadoras do 

desenvolvimento nacional. Não eram tomadas em conjunto com a reprodução endógena 
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de modelos de progresso econômicos. Eram castigos impostos por órgãos poderosos. Não 

faziam parte da política econômica nacional, eram obstáculos temporários. 

É por isso que é necessário, antes de qualquer conjectura, nos atentarmos para o 

significado de sucesso em relação ao Plano Real. A ideia de sucesso do Plano só pôde ser 

concebida com as alterações de parâmetros no discurso econômico e a consequente 

absorção deles para a atuação estatal na política econômica. Aquilo que é concebido como 

sucesso do Plano não é algo que o seria em tempos anteriores. Esta é a questão central. 

Com o Real, o sucesso se desloca do crescimento com estabilidade do Plano 

Cruzado para a estabilidade da moeda como ponto final da estratégia de governo. Mais 

do que um simples reconhecimento de fracasso dos planos anteriores e restrição nos 

objetivos almejados, a ideia da estabilização monetária como alvo singular do Plano Real 

representa uma alteração profunda na concepção da relação entre moeda-mercado-estado 

que, se já existente havia décadas na ciência econômica, só se tornava legítima com uma 

nova concepção do que é uma estratégia macroeconômica bem-sucedida no Brasil.  

Esta nova concepção demonstra uma alteração na própria ideia do sujeito 

concorrencial que só é possível quando o Plano Real, pelas suas características, sucede 

em tornar as transformações que iam ocorrendo em um concerto governamental. Não é o 

plano em si que altera a ideia de sucesso, mas é ele quem traduz em arte de governar 

aquilo que já ia sendo explorado pela sociedade de maneira amorfa. 

 Isso não significa ignorar as influências externas, bastante poderosas, porém para 

não cairmos em uma reflexão de “ideias fora do lugar”, é necessário entender como estas 

influências são absorvidas e entendidas a partir das relações internas.  

Por isso que entender o governo Collor se fez necessário; para mostrar que o 

discurso e as ações de abertura comercial e modernidade global presentes naquele 

momento não são suficientes para caracterizar aquilo que chamamos de 

governamentalidade concorrencial neoliberal, já que os critérios do governo Collor 

permaneceram presos à ideia de grupos ibéricos de pressão, estabelecendo uma oposição 

entre Estado e empresários que trava a mobilização epidérmica do sujeito concorrencial. 

Mesmo que a abertura ao investimento estrangeiro seja parte essencial do nosso 

neoliberalismo, ela só se torna um elemento endógeno dele quando associada à volta do 

homo economicus como grade de inteligibilidade do governar macroeconômico. Este foi 

o papel do Plano Real. 
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Tecnicamente, o Plano Real, como os seus estudiosos apontam, tem como base a 

âncora cambial. Ela é a peça fundamental na estabilização monetária operada pelo 

presidente Itamar Franco. Carneiro explica como funciona este mecanismo: 

 

Utiliza-se a fixação do valor externo da moeda. O primeiro é definido pela 

relação de equivalência ou taxa de câmbio da moeda local com a moeda 

externa mais relevante, no caso, o dólar. O segundo, pela constância do poder 

de compra nominal da moeda doméstica ante uma canastra de bens.949  

 

Para que funcione o modelo de âncora cambial é necessário que o país consiga 

atrair poupança externa, investimentos estrangeiros que permitam manter a paridade 

cambial da moeda local (real) com o dólar. Diversos estudiosos apontam como principal 

diferença entre os momentos dos Planos Cruzado e Real na liquidez internacional: se na 

década de 80, os fluxos de capitais estrangeiros tinham sido paralisados; a década de 90 

se iniciou com um grande volume de dinheiro internacional buscando oportunidades em 

países periféricos, incluindo o Plano Brady, que vimos no começo desse tópico.  

Esta mudança no mercado financeiro seria o motivo do surgimento da proposta de 

ancoragem cambial, que necessita de grande volume de poupança externa para manter a 

taxa de câmbio estável. Este dinheiro seria captado através da capacidade que o governo 

teria em demonstrar sua aceitação dos preceitos do Consenso de Washington. Estas 

políticas macroeconômicas seriam baseadas na “dolarização direta, ou indireta, da 

economia, com sobrevalorização da moeda nacional, em uma política monetária 

passiva”.950  

Dessa forma, segundo diversos autores heterodoxos, a implementação do Plano 

Real não passa da concretização no Brasil de uma fórmula genérica neoliberal proposta 

pelos organismos internacionais e países desenvolvidos com o objetivo de abrir os 

mercados dos países periféricos para a torrente de capitais estrangeiros em busca de 

rentabilidade. No entanto, esta concepção faz tábula rasa do estado da ciência econômica 

brasileira, como se os implementadores do “plano externo” aceitassem o papel de meros 

transmissores de ordens do centro do capitalismo global e se sujeitassem ao papel de 

“agentes do imperialismo” de forma acrítica. 

Além disso, tomando o neoliberalismo como aprofundamento da arte de governar 

concorrencial, o que nos importa no Plano Real não é tanto a parte técnica da âncora 
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cambial, como as táticas de implementação do plano na sua relação com a sociedade. Em 

nossa concepção, menos do que o fim da inflação galopante combinado à abertura 

comercial, este plano, por ter uma proposta de transformação contínua da sociedade para 

o seu funcionamento, serve mais como uma porta de transformação da sociedade do que 

como um plano fixo, capaz de se identificar o seu começo e término no tempo. 

É ele quem traduz os comportamentos que “tateavam” a falência do 

desenvolvimentismo para uma versão de capilarização da macroeconomia, refletida no 

discurso econômico pela introjeção das expectativas como sua base. A partir daí, não só 

a capacidade distributiva da gestão econômica é esquecida, como era nos planos 

desenvolvimentistas, mas sua própria condição de estabelecer o crescimento de forma 

endógena é deixada de lado. Em um mundo onde as expectativas comandam os resultados 

econômicos, a principal tarefa do governo será não interferir com a economia “real” a 

partir de manipulações monetárias e fiscais. Como Laval e Dardot descrevem a disciplina 

neoliberal: 

 

A liberdade dos sujeitos pressupõe, em primeiro lugar, a segurança dos 

contratos e o estabelecimento de um quadro estável. A disciplina neoliberal 

conduz a estender o campo de ação que se deve estabilizar mediante regras 

fixas. A constituição de um quadro legal, mas também orçamentário e 

monetário, isto é, fazer do próprio quadro um objeto de cálculo.951  

 

Só que esta estabilidade só pode ser valorizada quando o sujeito concorrencial já 

é entendido como constituído. A ideia de sucesso da estabilidade na macroeconomia não 

tinha recepção no concorrencialismo desenvolvimentista. Mas a partir do combate à 

inflação com a âncora cambial se abre a possibilidade de constituí-lo. Isso porque a 

própria ideia de ancora cambial, o elemento-chave da estabilização da moeda, era 

entendida como uma medida de curto prazo, ou seja, o Plano Real não era a medida final 

do rearranjo entre Estado/sociedade/mercado, mas seu início. Ao contrário dos planos 

anteriores que caiam na categoria de bala de prata (Cruzado e Collor) ou remendos sem 

intenção de reforma profunda (Verão e Feijão com Arroz), o Real era visto como um 

processo longo e interminável de rearticulação dos valores que compunham a sociedade 

brasileira. 

Este é um ponto fulcral de nossa discussão: o plano monetário serviu como 

estratégia elementar na implementação do neoliberalismo no Brasil, não como uma 
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imposição externa dos poderes capitalistas mundiais, mas como rearticulação da 

estabilidade como o maior bem público a ser defendido a partir do momento em que ela 

passou a surgir como um processo contínuo, não como resultado de um “golpe 

instantâneo”. Podemos enxergar isso em diversos depoimentos dos economistas 

responsáveis pelo plano econômico: 

 

É preciso perder essa noção de que o programa de estabilização é uma espécie 

de arrocho temporário, porque austeridade fiscal, âncora monetária e âncora 

cambial são para o resto da vida.952  

 

Plano Real abriu o caminho para a estabilidade. Esta, no entanto, só se 

consolidará se formos capazes de reduzir significativa e continuada o 

expressivo desequilíbrio fiscal do setor público como um todo.  [...] as 

reformas constitucionais e a implementação do programa de privatizações 

criarão condições para o lançamento da verdadeira âncora de qualquer 

programa de estabilização bem-sucedido a longo prazo – a diminuição 

progressiva do déficit nas finanças públicas, sendo, assim, essenciais à 

consolidação do Plano Real.953  

 

Confiança no padrão monetário tem as mesmas características de toda 

confiança: fácil de perder e difícil de conquistar. A normalização da Economia 

que se iniciou com o Real há 15 anos ainda está em curso. Hoje temos prazos 

mais longos de financiamento e a taxa de juros real mais baixa do que jamais 

tivemos, mas ainda temos um e outro aquém do padrão dos países 

desenvolvidos.954 
 

Como se pode notar nos trechos acima, o Real é visto como um processo ou 

mesmo um início de processo que tem como objetivo a reformulação da relação do Estado 

com a economia. Nesse sentido, o Plano Real funciona como o embricamento de diversos 

sentidos que serviram para reconfigurar a concepção de gestão econômica. Ele serve 

como o ponto de partida da governabilidade e legitimidade a partir dos critérios que ele 

próprio buscará retirar da população. Não é a força do governo que empresta ao plano 

econômico sua legitimidade, gastando parte do seu capital político na implementação de 

reformas impopulares. É o próprio plano econômico que fornece o capital político no 

momento em que o que deve ser a política é reconfigurada por ele.  Não é uma medida de 

cima para baixo, pois o plano econômico funciona como um processo perseguido por toda 
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a sociedade; não se transforma em uma batalha entre os tecnocratas e setores da 

sociedade. O plano é a própria sociedade e sua capacidade de internalizar os pressupostos 

econômicos que legitimam o bom governo. Isso quer dizer que não é a necessidade de 

racionalizar o próprio comportamento. Não se pede que não se tenha ganância ou que se 

restrinja o comportamento de qualquer forma; pelo contrário, para que o plano dê certo, 

a população deve deixar liberto o espírito moderno capitalista e participar da grande 

concorrência global. O engajamento mais direto do cidadão se dá na conversão da URV, 

não na vigia de preços. A partir do momento em que o Real funciona a partir de etapas 

de conversão, sem nenhuma medida traumática, ele funciona como um “tradutor” dos 

comportamentos econômicos. Ele não é um guia, ele não pede alterações dos modos 

nacionais. Ele traduz a Lei de Gérson em homo economicus.  

O concorrencialismo deixa de antagonizar com a estabilidade. Não há “ganância 

especuladora” ou “espírito inflacionista”; pelo contrário, é o espírito dos negócios que 

permite uma população crescer sem artifícios como a inflação. O brasileiro não era o 

culpado da inflação, pelo contrário; como diz a apologista do Plano Real e de seus 

criadores: “Como um novo gene num organismo mutante, os brasileiros passaram a temer 

a elevação da inflação e puniram com a impopularidade os governantes que ameaçavam 

trazê-la de volta”.955 O Plano, menos do que uma implementação técnica contra a 

ignorância da população, pedia a participação não como vigia dos preços, como um braço 

do Estado a combater os inimigos da estabilização; ele colocava como primordial a 

participação no mercado do dia-a-dia. É o seu funcionamento habitual que levaria ao 

sucesso e não o combate de inimigos à espreita (pelo menos não do lado capitalista). 

Não podemos deixar de lado que um dos grandes arquitetos do Plano Real é Pérsio 

Arida, um grande contribuinte da ideia da economia como retórica, publicando textos no 

mesmo período que essa tese adquiria popularidade no mundo com Deirdre 

McCloskey.956 Arida, em seu texto A história do pensamento econômico como teoria e 

retórica de 1983, defende que as teorias econômicas não possuem a faculdade de 

descrever o mundo real e a vitória nas controvérsias se dá pela retórica, não por uma 

verdadeira capacidade de estar correta.957 Se esta proposta parece heterodoxa, ela, na 
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verdade, se emparelha com o individualismo metodológico dos modelos “neoliberais”. 

McCloskey é uma empedernida liberal do mesmo jeito que Arida. Lembremos que nosso 

subitem sobre a emergência do neoliberalismo tem como destaque as propostas 

metodológicas de Friedman, que possuem como substrato a capacidade preditiva dos 

modelos e não sua competência em refletir o real. A ideia da retórica vai um passo à 

frente: não pede que exista a comprovação empírica ex post. A comprovação empírica, 

como passível de diversas interpretações que os modelos complexos permitem, é apenas 

mais um instrumento retórico.  

Patrícia Helena Cunha enxerga uma conexão direta entre as teses sobre inflação 

implementadas no Plano Real e a retórica de Arida, já que as duas “estão impregnadas da 

percepção de Arida acerca da necessidade de convencer e persuadir”.958 Nosso 

entendimento é que as teses de Arida mais refletem o entendimento de que é o próprio 

comportamento espontâneo da sociedade que permitiria o sucesso do plano de 

estabilização. O Plano é o instrumento de convencimento da população sobre a atuação 

no livre mercado como algo benéfico e natural. Ao invés de instituir SUNABs e conferir 

poderes a sujeitos como Romeu Tuma em sua capacidade de prender os desafiantes do 

Plano, era necessário atuar no nível microeconômico como estratégia de retórica. Um 

trecho da entrevista de Pérsio Arida mostra isso: 

 

Se não houver na partida um time econômico com idéias homogêneas, uma 

liderança política clara e uma certa maturidade no mundo político e na 

sociedade sobre o que é necessário fazer, não adianta tentar[...] A solução 

Larida estava fora do horizonte intelectual da época, parecia mágica.959 
 

A mágica se dava não pela incapacidade técnica das pessoas compreenderem 

como funcionaria o plano Larida, mas sim porque entendia-se ainda que o combate 

passava pelo desenho dos agregados e dificilmente se mesclava à ideia do conflito 

distributivo a partir de uma estratégia microeconômica. Se pegarmos planos como de 

Lucas Lopes para acabar com a inflação inercial, eles baseiam-se em uma aceleração do 

conflito distributivo, mesmo a partir das expectativas racionais, ou seja, havia a inserção 

dos microfundamentos na teoria, porém calcada nos confrontos derivados do 

concorrencialismo desenvolvimentista. Como Helena Cunha descreve, Pérsio Arida 

modificou seu entendimento já em sua tese de doutorado de 1992, refletindo os fracassos 
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dos planos anteriores. Assim, passava a incorporar a questão fiscal como fulcral para o 

combate à inflação. Retirar os “preconceitos” seculares sobre a atividade privada e mirar 

as instituições ibéricas a partir do viés micro passavam a ser o grande objetivo. 

O que parecia “mágica” se tornou um exercício de convencimento da população 

através da solução primeira da inflação para que o ajuste fosse dado junto com ela, 

convencida da necessidade de defender a moeda. Como Edmar Bacha explicou:                                

“o Plano Real optou por uma linha diferente de ataque ao problema [...] construir um 

consenso nacional em torno da necessidade de zerar o déficit operacional do orçamento 

como pré-condição para a estabilização”.960 Ora, a ideia de construir um consenso 

nacional é algo presente desde a crise do modelo econômico desenvolvimentista e 

também o diagnóstico de que isso seria algo complicado e praticamente impossível, 

devido às coalizões ibéricas. É por isso que se deve compreender que este consenso 

nacional descrito não só por Bacha como por todo o grupo responsável pelo Plano Real 

se distinguia da versão anterior. Isso é visto na prática quando se percebe que não há um 

acordo buscado com sindicatos e outras instituições representativas. O “acordo” é no nível 

microeconômico. Talvez a passagem mais explícita sobre esta relação é dada por Gustavo 

Franco: 

 

URV operou a mágica de transformar a estabilização em um processo 

baseado no cálculo utilitário individual, e em decisões soberanas cujo ritmo 

seria dado pelo movimento de adesão da sociedade à reforma monetária. 

Dessa maneira, os “direitos de propriedade” sobre a nova moeda 

naturalmente se acomodaram entre os que aderiram e a apoiaram. Nada mais 

auspicioso para a criação de uma moeda nacional – na verdade, a regeneração 

de um símbolo nacional, ou de uma parte de nossa identidade como nação.961 

 

Como se pode ler acima, ao se focar no comportamento microeconômico e nas 

expectativas dos agentes, o Plano deixa de ter o conflito distributivo e as diversas 

categorias profissionais como foco e se baseia no comportamento do agente individual e 

suas expectativas racionais. Com isso, a relação entre governo e sociedade passa a se dar 

na gestão das expectativas, não na sua capacidade de impor medidas recessivas ou quebrar 

alianças corporativas. A quebra destas alianças é mais importante pelo que gera nos 

comportamentos individuais da população do que na capacidade de financiamento do 

Estado. E a poupança externa, como base desse financiamento, se torna um estímulo para 
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isso, pois é a capacidade da população em compreender a relação 

estabilidade/produtividade que gera a confiança de captação de investimentos.  

O Plano Real reorganiza a forma do debate, pois a estabilidade conquistada não 

pode ser ameaçada por “políticas irresponsáveis” e “inflacionárias”. Dessa forma, o 

processo de implementação do plano econômico, tão citado pelos economistas, é infinito, 

está sempre sob ameaça de ser desconstruído por algum político que não preze por sua 

validade. O desenvolvimento permanece no léxico, mas não terá o Estado como seu 

promotor, e sim a necessidade do país se modernizar para inserir-se na globalização. 

Como a jornalista Maria Clara do Prado, que acompanhou todo o processo a convite da 

equipe, colocou de forma cristalina em seu livro Real História do Real: 

 

Além da estabilização, o Real também garantiria a consolidação no poder de 

um modelo econômico liberal, antenado com a globalização e com a 

modernidade, condições fundamentais para tirar o país do atraso. No fundo, no 

fundo, como sempre acontece, o que estava em jogo era um meio de viabilizar 

a chegada do PSDB ao poder.962  

 

Esta chegada do PSDB ao poder não deve ser vista apenas como um projeto 

eleitoral, mas como a entronização de um projeto específico de Brasil. É o partido como 

“moderno príncipe da burguesia brasileira”, nas palavras de Guiot.963 Ele é o portador do 

“choque de capitalismo” de Mário Covas, discurso escrito por Fernando Henrique 

Cardoso. Estar “antenado com a globalização” é aceitar as receitas universais de boa 

gestão político-econômica, sem levar em conta teorias exóticas idiossincráticas. 

Por isso, quando se entende o neoliberalismo como um aprofundamento da 

governamentalidade concorrencial, nota-se que o Plano Real abriu o caminho para que a 

versão da ciência econômica novo-clássica mainstream penetrasse no Brasil, de forma a 

tornar-se hegemônica nas interpretações da política econômica nacional. Se o plano se 

iniciou como uma heterodoxia no diagnóstico da inflação inercial, ao eliminá-la e propor 

medidas ortodoxas de manutenção de seu sucesso, o Real transforma a economia ortodoxa 

em guardiã da estabilidade. Os seus criadores que, na sua maioria, vinham de 

backgrounds heterodoxos, abrem o caminho para “sucessores” (muito menos afeitos a 

qualquer desvio da “boa ciência universal”). 

                                                           

962 PRADO, Maria Clara do. A real história do Real: uma radiografia da moeda que mudou o Brasil. Rio 

de Janeiro: Record, 2005. p. 232. 

963 GUIOT, André Pereira. Um ‘moderno Príncipe’ para a burguesia brasileira: o PSDB (1988-2002). 

2006. 202 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 
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Um exemplo é o do criador do plano, Lara Resende, afirmando que, ao voltar-se 

para a teoria presente, deparava-se “sempre [com] a mesma coisa: o modelo dinâmico 

estocástico de equilíbrio geral e alguma variação. Não havia nenhuma contribuição nova. 

Então eu me disse: ‘Sou um ex-economista’”.964 Isso é uma das declarações mais 

simbólicas da distância entre os “ortodoxos” do Plano Real com os ortodoxos que foram 

se constituindo sobre esta nova configuração. 

Esta nova teoria econômica “neoliberal” emergiu pelas mãos de um dos membros 

da equipe econômica do Plano Real que pouco contribuíra nos debates teóricos que 

levaram ao Plano, que não estivera na formulação do Cruzado e nem tinha uma bagagem 

estruturalista. Mesmo com uma participação mais marginal na construção teórica, acabou 

tornando-se, em tempos recentes, a face mais reconhecida do Plano Real, sendo o 

protagonista de livros e filmes sobre a época. E, ao contrário de seus colegas, ao tratar 

dos aspectos do Plano Real, Gustavo Franco dá pouca ênfase aos aspectos inerciais, 

quando não são alvos de seus ataques ou de seu desprezo. Para Franco, é a austeridade e 

o livre-mercado que levaram o país a sair do fosso hiperinflacionário e não há espaço para 

heterodoxia nesta história. 

Com ele, a moeda no Plano Real articula um sentido novo em que o rei mercador 

se incorpora à moeda estável, congruente com as regras do mercado mundial. Gustavo 

Franco insiste neste sentido o tempo todo. Em todos os seus textos, Franco incorpora uma 

relação direta entre os avanços institucionais da moeda com o próprio avanço da cidadania 

nacional. Um aspecto relevante é a sua conexão com Sargent (principal expoente da 

Teoria das Expectativas Racionais junto com Lucas) e sua ideia de mudança de regime.965 

Às indagações de Sargent de como o governo brasileiro reduziu a inflação sem um esforço 

fiscal, algo imprescindível na visão do economista norte-americano, Franco expõe uma 

série de transformações institucionais que funcionaram como a mudança de regime à lá 

Sargent. Tem-se um movimento benéfico de mudanças institucionais que ajudaram para 

o fim da inflação: “o fim da inflação foi além de tudo, um enorme choque cultural[...] 

começamos a ver florescerem as instituições que favorecem a poupança. ”966 

                                                           

964 RESENDE, André Lara. A economia nos limites. Valor Econômico. 26 de abril de 2013. Disponível 

em: <https://www.valor.com.br/cultura/3101306/economia-nos-limites>. Acesso em: 26 de junho de 2017. 

965 Em seu famoso artigo, Thomas Sargent estuda casos de hiperinflação para mostrar que uma 

modificação radical de regime econômico, desde que crível pelos agentes, pode acabar com inflações 

descontroladas. SARGENT, Thomas. The ends of four big inflations. In: HALL, Robert E. (Ed.). Inflation: 

causes and effects. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.  

966 FRANCO, Gustavo. Crônicas da Convergência: ensaios sobre temas já não tão polêmicos. Rio de 

Janeiro: Editora Topbooks, 2006. p. 165. 

https://www.valor.com.br/cultura/3101306/economia-nos-limites


 

 

440 

 

Por isso, seja em O Desafio Brasileiro, A Moeda e a Lei, Crônicas da 

Convergência e outros de seus livros, o economista descreve como a estabilidade da 

moeda significa uma mudança muito mais significativa em toda a nação do que algo 

restrito ao campo econômico. Em todos os momentos, a prática que aproxima a moeda 

dos padrões internacionais significara momentos de possível transformação nacional que 

se frustraram. Assim, a decadência "da nossa moeda coincidiu com alguns de nossos 

piores momentos em matéria de cidadania” e "a desagregação da moeda leva à 

desagregação da cidadania”.967 Por isso que há um movimento circular na retórica do 

economista: a moeda desagrega os padrões ‘normais” de civilidade, porém ela só é 

possível de ser alterada nos terrenos onde vive esta coalizão inflacionista, que tem raízes 

nessa própria desagregação.  

Isso porque, apesar de Franco recorrer em certos momentos à Teoria da Escolha 

Pública de Buchanan para explicar este tipo de coalizão, tornando-a universal em suas 

motivações, os aspectos idiossincráticos do modelo brasileiro acabam por levá-lo ao 

iberismo em diversos momentos. Se a inflação brasileira levou "à cultura da especulação 

financeira, da esperteza da lei de Gerson e mesmo da falta de educação no trânsito”,968" 

não se poderia culpar as pessoas que “[...]possuem uma compreensão muito sofisticada 

das coisas da economia, sabem fazer conta[...]”969 dos problemas nacionais. O problema 

não é a população nacional, mas os tratamentos prejudiciais à sua economia que 

irradiaram uma série de comportamentos que passaram a fazer parte do cotidiano 

brasileiro. 

Sua explicação histórica vem em um pequeno artigo chamado A sociedade do 

privilégio. Segundo Franco, no Brasil “não havia capital, nem trabalho, tampouco 

sociedade, mas apenas o Estado, criador de todos os privilégios970”. Sendo o Estado o 

único real ator da história brasileira, não existiu nenhuma luta de classes e sim uma luta 

entre os ocupantes do Estado e aqueles de fora. Com isso, os anseios da sociedade nunca 

foram sua própria afirmação, mas sim participar da sociedade do privilégio. Franco 

conecta assim a abertura democrática do fim do século XX com a hiperinflação, pois a 

“dinâmica política foi a de “incorporar” todo mundo que aparecesse, todos que quisessem 

                                                           

967 MALAN, Pedro. Inflação afeta padrões morais, afirma Malan. Folha de São de Paulo. 02 de julho de 

1998. p. 5. 

968 Ibid. p. 5. 

969 FRANCO, Gustavo. Inflação, indexação e “feijão com arroz”. O Estado de São Paulo, 28 de fevereiro 

de 2016. p. b3. 

970 FRANCO, Gustavo. A Sociedade do Privilégio. Veja, nº 1768, 11 de setembro de 2002. p. 91. 
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podiam ter a sua emenda no orçamento, a sua “conquista” consagrada na Constituição”.971 

Aqui temos a dinâmica ibérica combinada com o comportamento racional. Se o Estado 

sempre foi o único agente capaz de enriquecer os indivíduos, nada mais racional do que 

aproveitar qualquer oportunidade para reivindicar “direito a algum pequeno cartório pelo 

menos igual ao do vizinho”.972 Cria-se o que Franco chama de clientelismo de massa, 

uma sociedade onde todos possuem algum privilégio a exigir do Estado.  

O Plano Real e sua importação do mercado livre seria a grande solução para a 

circularidade entre Estado-demiurgo e sociedade clientelista. Ao comentar sobre o 

“liberalismo fora do lugar” e a ascensão da retórica do liberalismo nas eleições de 2018, 

Franco explica que isso se deve a eliminação do discurso de que o Estado deve atuar a 

partir da morte da hiperinflação causada pelo Plano Real e a consequente redução do 

Estado na economia acoplado à incorporação da responsabilidade fiscal como pauta. É a 

própria estabilização da moeda que permite a nova etapa. A incorporação dessas novas 

ideias demonstraria errônea não só a associação do liberalismo com o autoritarismo 

decorrente da ditadura militar, como o próprio autor do liberalismo como ideia fora do 

lugar teria insistido que o “pensamento conservador é justamente a ideia que as ideias 

avançadas na organização econômica, nos direitos sociais e mesmo nas artes seriam 

incompatíveis com as feições autênticas do Brasil973”, uma tese errônea para Franco. Por 

isso, o Brasil, mesmo atrasado e atabalhoado, não teria motivos para não aderir ao 

verdadeiro liberalismo, desde que sincronize suas políticas econômicas, através da 

moeda, com as melhores práticas internacionais. 

Pode-se ver claramente como o espírito schumpeteriano é percebido por Franco 

como algo a ser cultivado e não presente na sociedade brasileira devido à sua história. 

Não pela sua população, mas pela tradição de Estado demiurgo e sociedade do privilégio.  

Apesar de suas constantes loas ao livre mercado como uma força a ser liberada, nota-se a 

necessidade constante em implementá-lo, ainda mais em uma nação tão frágil do ponto 

de vista da concorrência. As reformas são vistas como um esforço contínuo, já que "tal 

como nas empresas, os países precisam de constante esforço de inovação”.974 E essa 

inovação só é possível fora do espírito de autarquia que presidiu a nação por todo o tempo. 

                                                           

971 Ibid. 

972 Ibid. 

973 FRANCO, Gustavo. Liberalismo Tropical. Estado de São Paulo. 24 de junho de 2018. p. b4. 

974 FRANCO, Gustavo. Não há gasto público incortável, nem os sociais. Época. 31 de outubro de 2015. 

Disponível em: <https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2015/10/gustavo-franco-nao-ha-gasto-publico-

incortavel-nem-os-sociais.html>. Acesso em: 15 de março de 2019. 
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O núcleo central dos argumentos de Franco desagua no grau de abertura do país e sua 

produtividade como base da modernização. O Estado-demiurgo e o clientelismo de massa 

são frutos do fechamento do país. A República Velha foi sem caráter porque se encerrou 

em debates infrutíferos, enquanto países vizinhos como a Argentina evoluíram com a 

abertura de suas barreiras. 

 O câmbio se torna o indicador da modernidade nacional, já que a moeda 

concentra as qualidades do país a partir do fim do lastro. É a relação cambial, melhorada 

a partir da abertura criada no Plano Real, que expõe as qualidades e mazelas do país frente 

aos outros países. Como depõe um dos participantes da implementação do Real, o 

economista Mendonça de Barros, a ideia do câmbio fixo não era apenas um instrumento 

de gestão macroeconômica, mas uma tática de “modernização” do Brasil: 

 

 

Gustavo Franco e o Malan achavam que o câmbio fixo não era mais necessário 

do ponto de vista da inflação, mas era fundamental para dar um choque de 

competitividade na economia, através de uma leitura, que era uma   leitura   

simplista, as   empresas   brasileiras   estão   muito   mal-acostumadas, o Brasil 

tem sido uma economia fechada.975  

 

Não se deve confundir essa ideia cambial com o momento em que a moeda 

concentrava a relação falta de sociedade comercial/vocação agrária. O câmbio passa a ser 

medida do livre mercado. Ele passa a indicar o nível da liberdade do comércio do país 

sem ser o centro. Ele é o derivado da reação da sociedade “anti-privilégios, anti-estado 

parasita”976, não o centro da política econômica. É o indicador das transformações da 

sociedade e sua adaptação ao concorrencialismo. 

Por isso que o livro mais interessante de Franco para nossa pesquisa é o seu último, 

A Moeda e a Lei, lançado em 2017. O próprio título explicita seu foco: o economista 

pretende escrutinar a forma como a moeda se conformou no Brasil a partir das diferentes 

legislações implementadas no Brasil. Não é por acaso que o autor cite Georg Knapp em 

diversos momentos do texto, pois a ideia de que a legislação molda a moeda do país não 

só remete ao autor alemão, mas deixa explícita a compreensão da governamentalidade 

concorrencial de que o mercado é uma instituição a ser construída e mantida em todos os 

                                                           

975 MENDONÇA DE BARROS, Luiz Carlos [1998] apud BELIEIRO JÚNIOR, José Carlos Martines. 

Liberalismo e Desenvolvimentismo: a experiência do governo FHC (1994-2002). 2009. 267 f. Tese 

(Doutorado em Sociologia) - Departamento de Sociologia. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. p. 
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momentos. Assim, o livro reproduz grande parte das normativas sobre moeda e mercado 

de 1933 a 2013 para argumentar que o Brasil viveu regimes paralelos durante a maior 

parte de sua vida a partir de uma série de erros na forma como geriu sua moeda. Esses 

regimes coexistentes seriam o “oficial” e o “paralelo”, o primeiro com taxas oficiais 

irrealistas e o segundo reproduzindo a lei da oferta e da procura. Nada mais evidente desse 

cenário do que o fato de que os meios de comunicação informassem o valor do dólar 

paralelo em seus noticiários.977 Aos mais desatentos, Franco parece reproduzir em sua 

narrativa uma dicotomia entre mercado livre versus repressão, típico do whiggismo do 

liberalismo clássico. No entanto, devemos considerar sentenças que levem a essa 

interpretação dentro do quadro geral que constrói e nele o economista insiste na 

capacidade que o Estado tem de formatar mercados “livres”. É assim que discorre sobre 

as maneiras que as instituições criadas, a relação entre “a moeda e a lei”, formam o livre 

mercado.  

O mais importante é que repisa o tema que viemos discutindo sobre os “novos 

liberais” e a construção da concorrência. Os estudos de governamentalidade deixaram de 

lado aquilo que se tornou essencial nessa construção: a moeda. Em Franco, a moeda, a 

partir do momento em que se torna fiduciária (1933), passa a refletir toda a nação. Ao se 

desconectar do seu representante universal, o ouro, a moeda não possui mais nenhuma 

salvaguarda contra as impressões nacionais; ela passa a refletir a própria essência da 

nação. 

É por aí que podemos entender como compreende o Plano Real como muito mais 

que um plano de estabilização; dito de outro modo, a estabilização não remete somente à 

moeda, mas sim à própria nação. O Plano Real é o momento de transformação da nação. 

Ele representa o momento em que as soluções mágicas do “realismo fantástico latino-

americano” deixam de ser o centro das relações entre Estado e sociedade através da 

moeda.  

Por isso que Gustavo Franco representa o momento do neoliberalismo 

cristalizado. O economista é o que dá o menor papel à inflação inercial na consecução do 

Plano Real. É também aquele que não participa das tentativas heterodoxas anteriores, ao 

contrário da grande maioria dos executores do Plano Real. Isso não quer dizer que 

economistas como Pérsio Arida, André Lara Resende, Edmar Bacha e outros não partam 

da base neoliberal de fundamentos microeconômicos, que entende a população a partir 
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do par individualismo metodológico/homem concorrencial, porém eles possuíam pontes 

com a “coalizão desenvolvimentista (incorporaram por muito tempo aspectos 

“estruturais”, se não nos modelos, no discurso).  

É o rompimento com essas pontes que faz com que a retórica de Gustavo Franco 

se assemelhe mais a Samuel Pêssoa, Alexandre Schwartsman, Fabio Giambiagi e outros 

economistas da nova geração. Essa nova geração (a estudaremos no item 5.6) prescinde 

das conexões culturais, sociais e políticas ainda vigentes nos economistas que 

implementaram o Plano Real.  

As noções sobre a inflação inercial e as relações culturais, sociais e históricas que 

povoaram os debates que culminaram no Plano Real deixam de fazer sentido para os 

novos economistas. Qualquer ideia que escape às “melhores práticas internacionais” são 

remetidas diretamente à raiz brasileira de soluções mágicas e a população passa a ser vista 

através das lentes expectacionais e probabilísticas. 

Por isso que é sempre bom repisar que a característica essencial da 

governamentalidade concorrencial neoliberal é o sujeito-empresário como base do 

modelo econômico, não o comportamento radical dos economistas ortodoxos. Não é por 

acaso que no mesmo momento do sucesso do Plano Real se poderia notar uma série de 

transformações na relação do sujeito com o seu trabalho no Brasil. Os anos 90 presenciam 

a ascensão dos livros de autoajuda no país e a modificação de suas mensagens no passar 

do tempo, tendo o homem empresário flexível como modelo,978 mesmo modelo que 

povoa a ascensão do discurso da autoajuda financeira nas capas de revistas nacionais.979 

É o sujeito empresário de si mesmo que passa a ser a base do capitalismo e é o Plano Real 

que angaria estas forças e as traduz em arte de governar. A capacidade de ser inventivo, 

flexível e viver a vida como gestão de carreira passa cada vez mais a ser divulgada 

revelando a modificação neoliberal em trânsito. Livros de sucesso como 

Empregabilidade: como ter trabalho e remuneração sempre, Quem mexeu no meu 

Queijo? ou Você: a alma do negócio e suas teses de autoempresariamento passam cada 

vez mais a figurar nas listas de best-sellers nacionais. Se estes livros vieram de autores 
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estrangeiros, em 1998 era lançada a revista Você S/A, cujo próprio título dá ideia de 

subjetivação empresarial. 

Essa alteração permite que os ortodoxos façam novas conexões e defendam um 

Estado mínimo, mas não é uma relação necessária. A capilarização do sujeito 

concorrencial não significa uma colonização do país pelo poder do mundo financeiro. O 

que ocorre é que é ele que tem mais bem se conectado com estas modificações. Como o 

Plano Real, ele traduz as forças da sociedade em grade de inteligibilidade governamental. 

Como o próprio Foucault explica: a governamentalidade não captura todas as dimensões 

da vida, ela apenas as transforma em algo legível dentro da arte de governar. Quando este 

tipo de literatura de auto-empresariamento emerge, ele o faz a partir daquilo que se torna 

possível dentro da governamentalidade. A ortodoxia traduz isso em modelos de progresso 

e crescimento, mas estes não a encerram. 

Um exemplo disso é que essa nova forma de se portar se cristalizou na reforma 

gerencial de 1995, levada a cabo por um personagem singular que é o economista Luis 

Carlos Bresser-Pereira. Singular porque Bresser-Pereira participa de todos os eventos que 

catalisaram a nova fase para depois se desvincular de forma bastante significativa daquilo 

que é chamado de neoliberalismo comumente – a dominação do mercado financeiro e a 

ortodoxia da ciência econômica – para esposar aquilo que chama de novo-

desenvolvimentismo.  

Bresser-Pereira, que foi ministro da reforma administrativa no governo FHC, é 

paradigmático da nova concepção. Ao equacionar o neoliberalismo com o liberalismo 

antigo, o economista procura se distanciar dessa “ideologia”, mas acaba por fornecer uma 

pista importante das novas relações que o neoliberalismo incita: 

 

A centro-esquerda pragmática, social-democrática ou social liberal, 

diagnosticou com clareza a Grande Crise como uma crise do Estado, delineou 

a interpretação social-democrática ou social-liberal da crise do Estado em 

substituição a interpretação nacional-desenvolvimentista, e adotou as 

propostas da centro-direita pragmática visando a obediência aos fundamentos 

macroeconômicos — ou seja, políticas econômicas que envolvem ajuste fiscal, 

políticas monetárias apertadas, preços de mercado, taxas de juros positivas mas 

moderadas e taxas de câmbio realistas — e a realização de reformas orientadas 

para o mercado. Mas alertou que estas políticas não bastavam, porque o 

mercado apenas — o mercado auto-regulável do equilíbrio geral neoclássico e 

da ideologia neoliberal — não garante nem o desenvolvimento, nem o 

equilíbrio e a paz social. Desta forma afirmava que as reformas orientadas para 

o mercado eram de fato necessárias, mas não com radicalismo neoliberal. Eram 

necessárias para corrigir as distorções provocadas pelo excessivo crescimento 

do Estado e pela interferência arbitrária na definição dos preços relativos. Mas 

voltar ao Estado Liberal do século dezenove é definitivamente inviável. Ao 

invés do Estado mínimo, a centro-esquerda social-liberal propôs a 
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reconstrução do Estado, para que este possa — em um novo ciclo — voltar a 

complementar e corrigir efetivamente as falhas do mercado, ainda que 

mantendo um perfil de intervenção mais modesto do que aquele prevalecente 

no ciclo anterior.980  

 

O que Bresser-Pereira identifica como propostas da centro-esquerda social-liberal 

parecem retiradas diretamente do Colóquio Walter Lippmann da década de 30. Não 

estaria deslocada de uma fala ordoliberal. Pode-se ver como a ideia da “falência” do 

Estado desenvolvimentista, baseada como foi no conflito distributivo entre corporações, 

facilita o entendimento do mercado como grade de inteligibilidade. Afinal, o problema 

não é o Estado, mas sim está no Estado. Este deve se modernizar e incorporar a 

concorrência como ethos. A capilarização do sujeito concorrencial, o sujeito-empresário, 

se torna a forma de se pensar os modelos, mesmo quando fogem à ortodoxia. 

No entanto, a partir do momento em que o sujeito-empresário se torna a figura de 

entendimento, teses como as de Bresser-Pereira, que, no caso dele, acabam por desaguar 

no que chama de novo-desenvolvimentismo, são escanteadas por sua tentativa deslocada 

de domar o mercado dentro de uma proposta social-liberal de centro-esquerda. Bresser-

Pereira toma as lições do sujeito-empresário na alma, porém ela cria vãos dentro do 

discurso que ele imagina de centro-esquerda. Assim, a ortodoxia econômica é que até o 

momento consegue criar uma grade de inteligibilidade destes comportamentos de forma 

totalizante, sem cair em contradição com aquilo que é visto como natural no 

concorrencialismo neoliberal.  

 

5.5 Esquerda neoliberal? Capitalismo tardio, subproletariado e sociedade 

comercial 

 

Esta identificação da ortodoxia com o concorrencialismo neoliberal se torna ainda 

mais forte no Brasil com o estabelecimento do chamado tripé econômico: metas de 

inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Esta combinação se torna, a partir de 

1999, a chave de interpretação de qualquer política econômica nacional. Uma espécie de 

código tradutor para os não-iniciados na ciência econômica. Qualquer alteração que possa 

ameaçar esta trindade é interpretada por todos os setores (do judiciário à imprensa) como 

uma ameaça às “boas práticas”.  

                                                           

980 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Nova Centro-Esquerda. Século XXI, Brasília, 02 de maio de 

1999. p. 51. 
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Pode parecer um assunto técnico, mas a transposição do câmbio para o tripé como 

âncora das expectativas é um momento-chave da governamentalidade neoliberal. É a 

partir daí que a nossa estabilidade se transfere totalmente para o espírito da população. 

Sem o manejo férreo do câmbio como garantia com a desvalorização de 1999, vai ser o 

tripé e seus guardiões a última fronteira da estabilidade. Assim, as manchetes econômicas, 

principalmente em tempos de eleições, rodeiam sempre este assunto como uma forma de 

avaliar o bom governar. O tripé deixa de necessitar explicações ou alternativas. Ele passa 

a ser uma realidade transcendente, acima de qualquer inquirição, dando à ortodoxia o 

poder das propostas “possíveis”. 

É tendo esse tripé como “verdade” que a campanha petista de 2002 escreve a 

Carta ao Povo Brasileiro. Considerada por boa parte da esquerda como o momento de 

capitulação do Partido dos Trabalhadores ao neoliberalismo, esse documento encapsula 

aquilo que entendemos como um resumo da maneira como a heterodoxia encara a 

situação econômica do país, não como um exercício de retórica eleitoral ou adesão à 

ortodoxia.  

Isso porque se ela tinha como objetivo tranquilizar o mercado financeiro (a 

provável vitória doe Lula gerara uma torrente de especulação, com uma alta do dólar 

bastante significativa) afirmando o compromisso ao combate à inflação e a garantia de 

cumprimento dos contratos, ela deixa muito claro que as turbulências daquele momento 

tinham menos a ver com a possível vitória de Lula e mais com a fragilidade que a 

estabilização precária do governo FHC gerara.981 Se o respeito ao tripé macroeconômico 

seria parte do governo da esquerda, a carta não deixava de explicar que a                               

“política de sobrevalorização artificial de nossa moeda no primeiro mandato e com a 

ausência de políticas industriais de estímulo à capacidade produtiva, o governo não 

trabalhou como podia para aumentar a competitividade da economia”. 982 

Por isso que, tomando a governamentalidade como matriz de explicação, podemos 

ultrapassar as análises mais imediatas sobre a relação entre os governos petistas e o 

neoliberalismo, conectando sua visão de Brasil às bases da heterodoxia econômica 

nacional.  Entendendo a Carta ao Povo Brasileiro e a experiência da esquerda no poder 

como condizentes com a maneira como a heterodoxia lidou com a ideia do iberismo e seu 

papel na construção do sujeito concorrencial brasileiro. 

                                                           

981 SILVA, Luiz Ignácio Lula da. 2002. "Carta ao povo brasileiro". Partido dos Trabalhadores, 22 de 

junho de 2002. Disponível em: <http://www.pt.org.br/site/assets/carta_ao_povo_brasileiro.pdf>. Acesso 

em: 10 de março de 2018. 

982 Ibid. 
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Aqui, chegamos ao ponto mais fundamental da tese. Afinal, economistas petistas 

como Márcio Pochmann não cansam de chamar as medidas pretendidas por seus 

adversários de “neoliberais”, o que os colocaria em campos distintos. Não só isso, mas os 

ortodoxos também consideram seus colegas fora de qualquer padrão que possa ser 

classificado como liberal, neoliberal ou concorrencial. Porém, se estamos descrevendo a 

capilarização do concorrencialismo como governamentalidade, não seria contraditório 

que um grupo que governou durante 14 anos e meio tenha propostas tão distintas? 

Poderíamos remediar esta situação seguindo o exemplo da esquerda radical e 

acusar o PT e seus economistas heterodoxos de seguirem a cartilha neoliberal do mercado 

financeiro e nada ter feito para mudar a situação nacional. Exemplos não faltam. Um dos 

mais significativos para nossa tese é que uma série de economistas ortodoxos fizeram 

parte do governo petista, entre eles alguns que discutiremos em seguida, como Marcos 

Lisboa e Alexandre Schwartzman. Porém, isso não nos parece o suficiente para considerar 

que possuem o mesmo ideário. Afinal, são estes mesmos ortodoxos que acusam o governo 

petista e os economistas do PT de arruinarem o país com a “Nova Matriz Econômica”.  

Em nossa perspectiva, há diferenças bastante significativas entre os dois grupos, 

mas também semelhanças que não lhes são perceptíveis. As diferenças ficaram em 

evidência quando em 2016, o caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo se tornou o 

local de uma polêmica virulenta, disputada entre ortodoxos e heterodoxos. Iniciada com 

um artigo de Marcos Lisboa e Samuel Pêssoa, rebatendo as críticas que consideravam 

rasas ao pensamento neoclássico e respondida por Luis Gonzaga Belluzzo e Pedro 

Zahluth Bastos no mesmo caderno e por outros heterodoxos em outros veículos. O artigo 

dos ortodoxos é claramente tributário de versão de muito mais fôlego intitulada A Miséria 

da Crítica Heterodoxa de 1998.983 O foco deste artigo são as críticas pós-keynesianas 

sobre as premissas de equilíbrio geral, uso das probabilidades em cenários de incerteza e 

o uso de hipóteses de utilitarismo maximizador. Que as críticas o incomodam, Lisboa 

mostra no número de pontos de exclamação que utiliza — incomum para a aridez do 

assunto. Porém, se no artigo acadêmico o autor se engaja com estudiosos de grande 

respaldo internacional, como o pós-keynesiano Paul Davidson, Lisboa é mais ríspido ao 

criticar os heterodoxos brasileiros: 

 

                                                           

983 LISBOA, Marcos. A miséria da crítica heterodoxa. Primeira parte: sobre as críticas. Revista de 

Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, 1998; A miséria da crítica heterodoxa. Segunda parte: 

método e equilíbrio na tradição neoclássica". Revista de Economia Contemporânea, v. 2, n. 2, 1998. 
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No mundo acadêmico internacional, economistas debatem com base na análise 

dos dados disponíveis. A demonização da divergência pode agradar à retórica, 

ainda que não à política econômica. No Brasil, prefere-se a escolástica ligeira 

e o estratagema de Schopenhauer ao debate sobre a evidência e o telescópio do 

herege.984 
 

Já vimos anteriormente como os ortodoxos se utilizam da noção de paradigma e 

hard science para desqualificar seus adversários e este é só mais um exemplo. Nos 

interessa agora a maneira como os heterodoxos respondem às acusações e qual alternativa 

eles oferecem em resposta. 

Um dos principais personagens nessa mini-Methodenstreit brasileira é Belluzzo. 

Em um livro recente intitulado Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, o 

economista, junto com Gabriel Galipolo, discorre sobre as táticas retóricas da ortodoxia 

que, em união com setores poderosos, como a mídia e o mercado financeiro, empurram 

um discurso baseado em supostas premissas científicas que, na verdade, tem como 

resultado principal a concentração de renda. Este não é um diagnóstico isolado, mas 

reproduzido por diversos heterodoxos por todo o globo.985 

Entretanto, a principal discordância entre ortodoxos e heterodoxos é mais 

profunda do que a reprodução desta Methodenstreit mundial. No Brasil, ela se conforma 

a partir de diferenças mais profundas. Se estudamos como a ortodoxia acessa o iberismo 

como fonte de explicação para as peculiaridades do desenvolvimento brasileiros, nossos 

heterodoxos não escapam deste modo de explicação, mesmo que possuam conclusões 

bastante diferentes. Continuam com o iberismo como fator que explica a falta de 

concorrencialismo; a diferença é que, enquanto os ortodoxos fazem a associação a partir 

do institucionalismo como base da interrupção do homo economicus, os heterodoxos 

beberão na frustração com a burguesia e nossa classe média como fontes de distorção da 

concorrência. Esta é uma interpretação que tem suas bases formadas ainda nos anos 70. 

Estudamos como a ditadura militar e sua adoção das premissas 

desenvolvimentistas gerou uma busca por caminhos diversos, como a teoria da 

dependência de Cardoso (a versão marxista da teoria da dependência de Vânia Bambirra, 

Teotônio dos Santos e Ruy Mauro Marini está fora do nosso escopo). Mas se a tese do 

sociólogo paulista focava na capacidade de o capital estrangeiro fornecer os pressupostos 

                                                           

984 LISBOA, Marcos. A Crise e os Porcos. Nexo Jornal. 29 de dezembro de 2015. Disponível em:                           

< https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2015/A-Crise-e-os-Porcos>. Acesso em: 12 de abril de 2018. 
985 BELLUZZO, Luiz Gonzaga; GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. 

Campinas: Facamp, 2017. 
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do concorrencialismo desenvolvimentista, outras foram pelo seu contrário: a denúncia do 

capital estrangeiro como barreira para o sucesso das teses estruturalistas.  

Isso significou uma ruptura com as teorias cepalinas, ao mesmo tempo que 

funcionou como uma continuação de seu espírito. Assim, a decepção com a burguesia 

brasileira calou fundo não somente na defesa do capital internacional como 

impulsionador do desenvolvimento, mas com o sentido histórico desta burguesia ser 

transmissora dos interesses internacionais contra o progresso nacional.  

Já em 1966, Caio Prado Júnior lançou o livro A Revolução Brasileira, que tentava 

subverter as teses adotadas dentro do pecebismo através de Nelson Werneck Sodré. 

Enquanto este último defendia a união dos comunistas com a burguesia “anti-

imperialista”986 para se ultrapassar a herança feudal nacional, Prado Júnior estabelece que 

a burguesia nacional não teria nada de anti-imperialista. Ao indicar que a colonização 

brasileira se deu como empreendimento capitalista, não existiria uma classe “atrasada” 

versus uma burguesia moderna no Brasil, isso porque “encontraremos por detrás de 

aparências[...] o essencial da velha situação da colônia que subordina o funcionamento da 

economia brasileira e suas atividades, a objetivos e interesses estranhos ao pais”.987 Se há 

a aparência entre a divisão de uma burguesia inovadora contra os setores atrasados, ela é 

enganadora. A ideia de Revolução Burguesa no Brasil é uma ilusão. 

O trabalho de Prado Júnior não é o único. Pelo contrário, análises desse tipo 

passam a prosperar. O ano de 1966 foi também aquele em que Florestan Fernandes iniciou 

a sua obra A Revolução Burguesa no Brasil, publicada em 1974. Seguindo o mote do 

período, Fernandes estabelece a Revolução Burguesa no Brasil como uma revolução 

deformada pela dependência da burguesia nacional. Esta obra tão influente nos interessa 

pela análise do espírito competitivo ou falta dele. No começo de uma seção do livro 

chamada Esboço de um estudo sobre a formação e o desenvolvimento da ordem social 

competitiva, o autor escreve o seguinte: 

 

Nas "sociedades nacionais” dependentes, de origem colonial, o capitalismo é 

introduzido antes da constituição da ordem social competitiva. Ele se defronta 

com estruturas econômicas, sociais e políticas elaboradas sob o regime 

colonial, apenas parcial e superficialmente ajustadas aos padrões capitalistas 

de vida econômica. Na fase de ruptura do regime colonial, tais estruturas 

alimentam e tornam possível a adaptação aos dinamismos econômicos do 

mercado mundial, que na realidade desencadeiam e condicionam a transição, 

                                                           

986 PRADO JÚNIOR, Caio. A revolução brasileira; A questão agrária no Brasil. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2014. 

987 FERNANDES, Florestan. A Revolução burguesa no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. 

p. 100. 
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e servem de base à gradual formação de uma economia nacional 

'independente”.988 

 

O trecho acima é a base do conceito daquilo que descreve como capitalismo 

dependente: as instituições do capitalismo moderno são instituídas sobre a base colonial, 

não a rompem como a Revolução Burguesa em seu tipo ideal, mas se conectam a elas. A 

sociedade concorrencial não pode ser instituída em sua plenitude, pelos vícios que 

permanecem a lhe corromper. A colonização ibérica ia moldando toda a interpretação da 

sociedade civil que buscava se afirmar em um momento político efervescente. A falta da 

sociedade concorrencial continuava como marco de toda a interpretação. É esta 

interpretação que marcará toda a economia heterodoxa 

Isso fica patente em dois ensaios que buscam romper com o estruturalismo 

cepalino dentro do debate especificamente econômico. O primeiro deles é resultado da 

famosa controvérsia entre Furtado e Maria da Conceição Tavares e José Serra, no fim dos 

anos 60 e início dos anos 70, sendo que serviu como um certo “sepultamento” das teses 

cepalinas na oposição ao regime militar. O texto de Tavares e Serra – conhecido pelos 

acadêmicos como Más Allá (devido ao seu título em espanhol “Más Allá Del 

Estancamiento” – Além da estagnação) —  foi publicado em 1972 como uma resposta à 

tese da estagnação da economia brasileira no período anterior ao Milagre Econômico 

(1967-1973). 

Furtado, escrevendo em um período de “estagnação” (aspas, pois, como alerta 

Claudio Salm, 4% de média de crescimento está longe de estagnação989), defendia que o 

momento de substituição de importações “facilitado pelo déficit governamental” 

terminara e a falta da criação de um mercado de consumo interno, que sustentaria a nova 

fase estaria cobrando o seu preço com a falta de crescimento. Lembrando de nosso estudo 

sobre suas ideias, tudo partira de uma transplantação das indústrias sem a criação de uma 

verdadeira mentalidade schumpeteriana que se desenvolvera ao mesmo tempo que os 

ganhos de produtividade nos países centrais.  

Para Tavares e Serra, Furtado se enganou ao dar ênfase à necessidade de criação 

de um mercado interno para que o modelo brasileiro pudesse gerar um crescimento 

satisfatório. Na concepção dos autores, a “estagnação” significou uma 

                                                           

988 Ibid. p. 179. 

989 SALM, Claudio. O debate sobre a tendência à estagnação. In: MALTA, M. (Org.). Ecos do 

Desenvolvimento: uma história do pensamento econômico brasileiro. Rio de Janeiro: IPEA/Centro Celso 

Furtado, 2011.p.165-192. 
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adaptação/transformação no modelo econômico nacional que teria a parceria do Estado 

com o capital estrangeiro como base desse novo modelo.990 

 Isso significa que o debate sobre o espírito capitalista nacional, que tanto 

importou nas discussões sobre o crescimento, não era necessário como seu pressuposto. 

A ditadura poderia avançar a economia sem se preocupar com a criação da sociedade 

concorrencial. A versão do consumo suntuário e da falta de poupança interna a partir de 

heranças culturais e sociais era deixado de lado para se concentrar em um modelo de 

concentração de riquezas e criação de massas desempregadas sem consequências para o 

crescimento em si. Passava-se do crescimento endógeno, ou associado emparelhado como 

melhoria do bem-estar da população nacional, para uma denúncia do crescimento como 

objetivo em si.  

A importância desta ruptura com as teses clássicas cepalinas não pode ser 

minimizada. Afinal, temos aqui a denúncia da industrialização e do papel do Estado como 

fatores de aprofundamento da desigualdade, e não mais a lógica de que a fórmula 

capital/produto levaria os países subdesenvolvidos a um novo patamar.  

O que nos importa é como ela lida com o concorrencialismo desenvolvimentista: 

seria ela análoga ao dependencismo de Cardoso e mesmo ao estruturalismo furtadiano ao 

identificar a falta do espírito schumpeteriano? A pista está na própria refutação às 

categorias utilizadas por Furtado que o levaram a chegar ao diagnóstico da estagnação. 

Tavares e Serra explicam que o economista paraibano levara em conta a relação 

capital/produto sem compreender que é necessário considerar a expectativa de lucro 

futuro do empresariado. Não é a falta de espírito schumpeteriano que é levado em conta, 

e sim que este espírito se encontra enredado em uma estratégia de lucro que leva a 

concentração de renda e a criação de uma pobreza ainda maior.  

Estabelece-se algo muito mais profundo do que uma divergência técnica dentro 

da ciência econômica: a burguesia não é “atrasada” no sentido desenvolvimentista; ela se 

insere dentro de um sistema mundial onde o espírito schumpeteriano é distorcido. Serra 

e Tavares propõem que não era a estagnação que estava em jogo, mas a passagem para 

um novo sistema de acumulação em que o espírito concorrencial não é necessário para o 

papel a ser desempenhado pelos países periféricos no sistema capitalista global. 
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Quebra-se assim com o desenvolvimentismo e sua indagação sobre a poupança, 

já que, como diz Tavares, não é a poupança ex-ante que importa e sim como será 

distribuída a renda nacional. Rompe-se também com o depedencismo de Cardoso e a 

capacidade de crescimento a partir da associação com o capital internacional, já que é o 

novo papel que o capital financeiro passa a ter no sistema mundial e no Brasil que distorce 

o espírito schumpeteriano do setor de produção real para o especulativo/financeiro. 

Um artigo que se tornaria o marco desta ruptura com o pensamento cepalino 

transmite este mesmo sentimento. Crítica à razão dualista, de Francisco de Oliveira, foi 

publicado em 1972 e, se inscrevendo ao lado de artigos como o Mas Allá, busca escapar 

da “honorabilidade e reconhecimento científico” que o arsenal marginalista e keynesiano 

dera à retórica cepalina. Nada mais explícito do que esta passagem: 

 

Enquanto denunciavam as miseráveis condições de vida de grande parte da 

população latino-americana, seus esquemas teóricos e analíticos prendiam-nos 

às discussões em torno da relação produto-capital, propensão para poupar ou 

investir, eficiência marginal do capital, economias de escala, tamanho do 

mercado, levando-os, sem se darem conta, a construir o estranho mundo da 

dualidade e a desembocar, a contragosto, na ideologia do círculo vicioso da 

pobreza.991 

 

Esta denúncia do arcabouço teórico tradicional tem uma importância grande até 

os dias de hoje porque conecta essas discussões técnicas com a não-apreensão do 

essencial: o formalismo do conceito de economia dual deixa escapar a maneira como 

todos os sistemas vivem de uma simbiose entre o “atrasado” e o “moderno”. Como no 

Más Allá, a burguesia nacional age logicamente, maximizando lucros a partir do sistema 

de comércio global. Não reconhecer a força e funcionamento deste sistema é um erro da 

tradição cepalina. Assim sendo, importa estudar como “o desenvolvimento ou o 

crescimento é um problema que diz respeito à oposição entre classes sociais internas”.  

Sendo gestado no CEBRAP, é mais que natural que repita ideias do 

dependencismo de Cardoso, o líder maior do centro de estudos paulista. No entanto, o 

pacto das classes dominantes, burguesia e senhores rurais, que atravanca a revolução 

burguesa em seu sentido clássico no Brasil, se diferencia do dependencismo com a ideia 

de Oliveira de acumulação primitiva contínua através deste pacto. Afinal, para Cardoso 

essas articulações se tornavam barreiras ainda no sentido cepalino de relação com exterior 

– podendo ser derrubadas com a associação ao capital internacional. Em Oliveira, o pacto 
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funciona como impulsionador do capitalismo de acumulação primitiva, não gerando a 

estagnação ocasionada nas conexões estabelecidas pelo estruturalismo. 

Estes trabalhos, ainda da década de 60 e 70, são até hoje reverenciados pela 

heterodoxia pelos novos sentidos que atribuem ao espírito do capitalismo nacional. 

Rompem totalmente com o etapismo inerente em todas concepções desenvolvimentistas 

para situar nosso capitalismo dentro de um sistema mundial, inaugurado pelo capitalismo 

financeiro. Não há indagação sobre o élan empresarial nacional. O problema não é ativar 

ou não um espírito de concorrência no empresariado; é a distorção dele pelo setor 

financeiro mundial. Este não é um problema nacional, mas mundial. A diferença brasileira 

são os modos mais brutais desta distorção que o iberismo histórico nos legara. 

Para entendermos isso, precisamos nos aprofundar nas teses derivadas dessa 

constatação do fracasso cepalino e o papel deletério do capital estrangeiro a partir da 

Escola de Campinas,992 que será identificada como o centro das propostas heterodoxas 

nacionais. Um exemplo da animosidade dos ortodoxos em relação a ela fica claro em uma 

frase coletada no site de extrema-direita O Antagonista: “Um observador da economia 

brasileira disse que o PIB brasileiro cresceria uns dois ou três pontos só com a demolição 

do Departamento de Economia da Unicamp”.993 

Se o artigo de Tavares e Serra é bastante técnico e não nos permite ver o método 

histórico-estrutural em toda a sua extensão. Uma série de teses com o mesmo espírito 

eram publicadas no período. A de maior impacto foi O capitalismo tardio: contribuição 

à revisão crítica da formação e desenvolvimento da economia brasileira de 1975, autoria 

de João Manoel Cardoso de Mello, economista que já encontramos no momento do 

Cruzado e principal mentor da ruptura de Sarney com o FMI. Belluzzo descreve o espírito 

com o qual a tese foi escrita, confirmando nossa tese sobre a disposição das rupturas com 

a ditadura e a continuação do espírito cepalino: 

 

Éramos todos cepalinos e, portanto, réprobos, num momento da vida brasileira 

e latino-americana em que a vitória do pensamento conservador e tecnocrático 

parecia definitiva. Éramos todos deserdados do debate político e social do pós-

guerra que cessou, de repente, numa manhã de abril de 1964.994 

 

                                                           

992 Há outras escolas de pensamento heterodoxo de grande importância no Brasil, o Instituto de Economia 

da UFRJ é um deles. 

993 Fórmula infalível para fazer o PIB crescer. O Antagonista. 17 de setembro de 2018. Disponível em: 
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Sua tese segue o espírito do dependencismo de Cardoso de forma explícita, 

entendendo que “a dinâmica social latino-americana é determinada, em primeira 

instância, por ‘fatores internos’ e, em última instância, por ‘fatores externos’, a partir do 

momento em que se estabelece o Estado Nacional”.995 Desse modo, não são só as diversas 

referências aos trabalhos de Cardoso que conectam o capitalismo tardio de Mello com a 

revisão weberiana de Cardoso, mas o propósito de se compreender a “instauração de um 

modo de produção capitalista em formações sociais que encontram na dependência seu 

traço histórico peculiar. ”996 Este espírito pode ser encontrado em sua tese na medida em 

que Mello, ao retrabalhar os marcos temporais da instauração do capitalismo no Brasil, o 

encontra nos anos 50 já “autônomo”, ou seja, determinado primeiramente de forma 

endógena. Informa: 

 

Não basta, no entanto, admitir que a industrialização latino-americana é 

capitalista. É necessário, também, convir que a industrialização capitalista na 

América Latina é específica e que sua especificidade está duplamente 

determinada: por seu ponto de partida, as economias exportadoras capitalistas 

nacionais, e por seu momento, o momento em que o capitalismo monopolista 

se torna dominante em escala mundial, isto é, em que a economia mundial, isto 

é, em que a economia mundial capitalista já está constituída. É a esta 

industrialização capitalista que chamamos de retardatária.997 

 

O que importa da especificidade que Mello destaca é que ela se diferencia ao 

admitir que o capitalismo está “plenamente” constituído no Brasil; ele é retardatário não 

por ser uma etapa anterior aos países centrais, e sim por constituir-se sobre estruturas 

atrasadas. É a posição do país no capitalismo global que marca a construção de uma 

versão que retém os vícios coloniais. O iberismo é uma marca nacional, mas sua 

permanência só pode ser explicada pela posição do país na divisão de trabalho mundial. 

Como Fernando Nogueira da Costa lembra: não há a tentativa de se constituir uma teoria 

que abarque os países subdesenvolvidos como um todo ou mesmo a América Latina em 

conjunto, como era o caso do pensamento cepalino. Os heterodoxos da nova geração 

importam-se em encaixar o Brasil e suas especificidades dentro do conjunto mundial.998 

O campineiro Belluzzo resume o sentido central:  

 

                                                           

995 MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio: contribuição à revisão critica da formação 

e do desenvolvimento da economia brasileira. 10ª Ed. Campinas; Editora da UNICAMP, IE, 1995. p. 26. 

996 Ibid. p. 25. 

997 Ibid. p. 104. 

998 COSTA, Fernando Nogueira da. Desenvolvimento do desenvolvimentismo: do socialismo utópico ao 

social-desenvolvimentismo. Texto para Discussão IE-Unicamp, n. 205, maio 2012. Disponível em: 

<http://www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=3185&tp =a>. Acesso em: 15 de maio de 2018. 
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A exclusão não é mais um fenômeno do capitalismo periférico, mas um 

fenômeno do capitalismo central, como o desemprego dos jovens, o 

desemprego estrutural causado pela transformação tecnológica que não 

encontram solução diante da resistência daqueles que se apropriam das 

engrenagens da riqueza e do poder. 999 
 

Nesse sentido, o subproletariado brasileiro não diverge de seus análogos 

internacionais. Este é um fenômeno que se aparenta com a versão ortodoxa, no sentido 

de que não há mais uma diferença de cidadania em relação ao mundo, “o brasileiro”, ao 

mesmo tempo em que as especificidades do Brasil se dão pelos arranjos históricos.  

O cerne do problema para os heterodoxos se torna o mercado financeiro e sua 

“substituição” do pobre nos modelos de funcionamento da economia. É por isso que Más 

Allá ganhou tal corpo na ciência econômica heterodoxa. Não é apenas uma refutação do 

desenvolvimentismo ingênuo cepalino que se encontra ali, mas uma denúncia da 

montagem de um sistema que empurra o pobre para fora do modelo, fazendo-o funcionar 

a partir do capital financeiro. A ciência econômica ortodoxa, na visão desses heterodoxos, 

acaba por confundir a capacidade do mercado financeiro se autofinanciar com um modelo 

real de bem-estar econômico, sem perceber que ele destrói o espírito de concorrência da 

economia produtiva real. 

Temos no centro da concepção desse novo-desenvolvimento o mercado financeiro 

como destruidor do espírito schumpeteriano de economias “periféricas”. Assim, se muitas 

vezes a burguesia brasileira é caracterizada em superlativos negativos, sua incapacidade 

decorre de processos que lhes escapam, como as taxas de juros altas e outras ações que 

visam a satisfazer o mercado financeiro e acabam por deprimir a atividade real nacional. 

Como explica o economista Márcio Pochmann:  

 

Tínhamos uma burguesia industrial que se esfacelou com a 

desindustrialização. Era uma burguesia dependente, mas que possuía graus de 

autonomia. A burguesia mercantil atual não tem autonomia nenhuma do ponto 

de vista externo. Então ela é comerciante e se subordina ao interesse externo: 

vende recursos naturais e produtos primários ao exterior, é o que sabe fazer. 

Quem determina esta produção não é a vontade interna, é a vontade externa, é 

quem compra.1000 
 

                                                           

999 BELUZZO, Luis Gonzaga. A oligarquia financeira e midiática e o furto da democracia. Entrevista 

especial com Luiz Gonzaga Belluzzo. Revista IHU-Online. n. 531. 22 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/541074-o-furto-da-democracia-entrevista-especial-com-luiz-

gonzaga-belluzzo>. Acesso em: 15 de maio de 2018. 

1000 POCHMANN, Marcio. Uma ponte para o caos. Extra Classe. 11 de agosto de 2017. Disponível em: 

<https://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2017/08/ponte-para-o-caos/>. Acesso em: 20 de agosto de 

2018. 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/541074-o-furto-da-democracia-entrevista-especial-com-luiz-gonzaga-belluzzo
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/541074-o-furto-da-democracia-entrevista-especial-com-luiz-gonzaga-belluzzo
https://www.extraclasse.org.br/exclusivoweb/2017/08/ponte-para-o-caos/
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É o Plano Real e sua instauração da dominação do capitalismo financeiro que 

acabou por destruir por completo este espírito schumpeteriano, já que “promoveu um 

encolhimento das cadeias produtivas e aumentou a participação da propriedade 

estrangeira no estoque de capital doméstico”. 1001 

O Plano Real e a forma de sua implementação se torna para os heterodoxos um 

verdadeiro mal, implementado de forma a não permitir críticas (por uma espécie de 

populismo cambial). Ele trocou uma frágil estabilidade por qualquer indício de projeto 

nacional, e é nessa troca que se encontra a raiz das acusações que tanto incomodam o 

ortodoxo Marcos Lisboa. Os “moedeiros falsos”, na expressão de José Luis Fiori para 

designar os defensores do Real, são tomados como “cabeças de planilha”1002 que não 

conseguem levar em conta as terríveis repercussões sociais que seus modelos acarretam.  

Ficou famosa a crítica de José Luis Fiori em que escreve que: 

 

O Plano Real não foi concebido para eleger FHC; FHC é que foi concebido 

para viabilizar no Brasil a coalizão de poder capaz de dar sustentação e 

permanência ao programa de estabilização do FMI, e viabilidade política ao 

que falta ser feito das reformas preconizadas pelo Banco Mundial.1003  

 

Esta crítica e a ideia da imposição do Consenso de Washington, que passa a povoar 

o imaginário de boa parte da heterodoxia, se alinha diretamente com a versão do 

capitalismo tardio e a inserção do país dentro do movimento financeiro global. É o próprio 

Cardoso de Mello que responde em entrevista com uma tese parecida com a de Fiori, 

dizendo que o plano neoliberal brasileiro corresponde “a uma mudança da política norte-

americana no fim da administração Bush em relação à América Latina”.1004 

Se nos atentarmos para os escritos do período da implementação do Plano Real, 

tomado como 1994 a 2002 aqui, notaremos como cada vez mais o custo social do plano 

econômico vai se tornando o foco dos seus críticos. Não é por menos: os dados do período 

são acachapantes. A taxa de juros e o desemprego chegaram a níveis assustadores. Que 

Gustavo Franco se orgulhasse do seu “saco de maldades”, não ajudou a tirar a pecha de 

desalmados aos ortodoxos.  

                                                           

1001 CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século 

XX. São Paulo: Editora Unesp, IE – Unicamp, 2002. p. 19. 

1002 Expressão criada pelo jornalista Luis Nassif para os tecnocratas envolvidos na criação do Plano Real. 

NASSIF, Luís. Os cabeças-de-planilha. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 

1003 FIORI, José Luis. Os moedeiros falsos. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 7. 

1004 'O Plano Real já acabou', afirma Cardoso de Mello. Folha de São Paulo. 03 de abril de 1995. p. 4. 
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Os erros do plano foram pontificados por personagens da direita e da esquerda no 

período,1005 principalmente o foco da reforma no regime monetário ao invés de fiscal, 

porém é aquilo que Ricardo Antunes chamou de “desertificação neoliberal”1006 que 

importou para os heterodoxos.  Elas reproduzem o espírito dos artigos de Tavares e Serra 

e Francisco de Oliveira, descolando crescimento e estabilização com melhoria real da 

capacidade endógena da economia brasileira. Assim, gerar números de crescimento do 

PIB (mesmo que isso não tenha sido um grande trunfo do Plano Real) pode seguir uma 

modificação em que estes dados não refletem a deterioração crescente das articulações 

endógenas da economia. 

É assim que, em 1997, em um artigo sobre as três ondas da Divisão do Trabalho 

Internacional, Márcio Pochmann alerta sobre a necessidade do Brasil rever a sua 

integração passiva e subordinada na economia mundial. O economista identifica a partir 

do "novo modelo econômico voltado para a maior integração internacional", que se 

iniciou nos anos 90, como uma ruptura com o modelo de maior participação relativa no 

Brasil e de queda de renda em comparação com os parceiros desenvolvidos globais.1007 

Pochmann parte dos mesmos pressupostos do capitalismo tardio e da “a mudança no 

padrão de exercício da hegemonia pelos Estados Unidos, após o abandono do acordo de 

Bretton Woods e o fim da Guerra Fria” para analisar a deterioração da estrutura do 

trabalho em tempos neoliberais.  

O iberismo entrará no discurso heterodoxo como explicação da passividade das 

classes médias aceitarem a retórica ortodoxa de emparelhamento com o capitalismo 

financeiro, mesmo que seus efeitos perversos sobre a maioria da população brasileira 

sejam aparentes. A tradição ibérica é deslocada do Estado patrimonial (mesmo que não 

desapareça) para explicar a adesão dos grupos nacionais na ruína do Brasil. Que Marilena 

Chauí tenha prefaciado o livro mais conhecido de Pochmann, O mito da classe média, 

não é apenas uma afinidade partidária (os dois são filiados ao PT).1008 Em nossa visão, a 

                                                           

1005 Se as armadilhas da memória e a imprensa fizeram com que o Plano Real sempre tenha parecido um 

consenso e somente radicais petistas foram contrários por serem “contra tudo que está aí”, um programa 

“Roda Viva” de 1999, quando da desvalorização é interessante para nos lembrar que as dúvidas quanto ao 

seu funcionamento afligia todos os campos político e econômico. Nele, personagens como Eduardo 

Giannetti, Carlos Alberto Sardenberg, Luis Nassif, Paul Singer e outros se revezavam para expressar seus 

medos e críticas em um momento que tudo parecia possível. 

1006 Antunes chama de desertificação neoliberal o desemprego, a precarização e a flexibilização do 

trabalho ocorridos nos governos Collor, FHC e Lula. ANTUNES, Ricardo. A desertificação neoliberal no 

Brasil. Campinas: Autores Associados, 2004. 

1007 POCHMANN, Marcio. Globalização e Emprego In: Arbix G, Zilbovicius M, Abramovay R. Razões 

e ficções do desenvolvimento. São Paulo: Editora UNESP, 2001. pp. 260-261. 

1008 POCHMANN, Marcio. O mito da grande classe média. São Paulo: Boitempo, 2014. 
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filósofa uspiana resume como ninguém o dito e o não-dito que compõe a explicação do 

comportamento da classe média nas explicações dos economistas heterodoxos.  

Seu extenso artigo de 1978, Apontamentos para uma crítica da Ação Integralista 

Brasileira, insere-se no contexto já descrito por nós de ceticismo frente ao Estado 

desenvolvimentista. Ao questionar os marcos temporais do integralismo que a 

bibliografia elegera, mostra que as datas às quais os integralistas se focavam eram 

resultantes de grandes movimentos populares e operários. Fator ignorado pelos 

estudiosos. Assim, a historiografia, ao centrar-se no Estado como demiurgo das políticas 

integralistas, não percebeu que elas eram muitas vezes reações aos movimentos “de 

baixo” e a recuperação da importância deles se tornara essencial para uma nova política. 

Esta crítica anti-estatal adquire ainda um novo sentido quando toma como equívoco 

aqueles que acreditam que o autoritarismo pode ser tomado como                            

“divórcio entre sociedade civil e Estado, sem levarem em conta que a sociedade civil 

também está estruturada por relações de favor, tutela e dependência, imenso espelho do 

próprio Estado, e vice-versa”.1009 Este foco no Estado faz com que a própria sociedade 

não perceba seu autoritarismo, já que a tradição faz com que os comportamentos sejam 

naturalizados. No entanto, nossa história é uma história de violência, não só do Estado, 

mas da própria sociedade. Chauí utiliza-se dos temas vigentes na retórica 

iberista/patrimonialista para descrever o seu surgimento: 

 

Conservando as marcas da teologia do direito natural objetivo, ou da ordem 

hierárquica imposta ao mundo por Deus, e da sociedade colonial escravista, 

ou aquilo que alguns estudiosos designam como “cultura senhorial”, a 

sociedade brasileira é marcada pela estrutura hierárquica do espaço social 

que determina a forma de uma sociedade fortemente verticalizada em todos 

os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre 

realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que 

obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em 

desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é 

reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido 

como subjetividade nem como alteridade. As relações entre os que se julgam 

iguais são de parentesco”, isto é, de cumplicidade ou de compadrio; e entre 

os que são vistos como desiguais o relacionamento assume a forma do favor, 

da clientela, da tutela ou da cooptação. Enfim, quando a desigualdade é muito 

marcada, a relação social assume a forma nua da opressão física e/ou 

psíquica. A divisão social das classes é naturalizada por um conjunto de 

práticas que ocultam a determinação histórica ou material da exploração, da 

discriminação e da dominação, e que, imaginariamente, estruturam a 

                                                           

1009 CHAUÍ, Marilena. Cultura Popular e Autoritarismo. In: __________. Manifestações ideológicas do 

autoritarismo brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. v. 2. p. 

238. 
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sociedade sob o signo da nação una e indivisa, sobreposta como um manto 

protetor que recobre as divisões reais que a constituem.1010 
 

Como se lê no trecho acima, há uma ressignificação na tradição ibérica que 

autoriza se entender a classe média como não apenas seguindo a lógica do capitalismo 

financeiro mundial através da canalização de seus investimentos para o setor financeiro 

ao invés do produtivo, mas uma tradição que a faz não só invisibilizar a opressão como 

também lutar para manter direitos que só um país subdesenvolvido oferece.  

Este sentido dado à classe média por Chauí se torna “padrão” dentro da percepção 

heterodoxa. Mesmo que não explicitada, são diversos os exemplos de economistas 

heterodoxos que recorrem a esta explicação para explicarem como é possível o regime de 

acumulação e aumento da desigualdade sem que exista um questionamento sistemático 

na sociedade. 

O exemplo mais gritante desta conexão são os livros publicados recentemente por 

Jessé Souza. Não é por acaso que as obras de Jessé Souza têm feito tanto sucesso. 

Malgrado sua recepção no meio acadêmico, as obras do sociólogo tornaram-se populares 

por serem as mais explícitas na condenação da exploração das classes A e B daquilo que 

chama de “ralé brasileira”. Para o autor, o subproletariado, a partir dos preços módicos 

de seus serviços, fornece algo de que a classe média e os ricos não pretendem abrir mão. 

Por isso, o Brasil possui um setor de serviços domésticos muito maior que os países 

desenvolvidos.1011  Para o autor, a classe média brasileira  “herda o abuso e o sadismo 

de seus avós, e um dos motivos para isso é que nossa inteligência cooptada e colonizada 

nem sequer percebe a escravidão como a nossa semente social mais importante”.1012  

A importância desse diagnóstico é essencial para entender como a heterodoxia 

petista no poder pode ser considerada uma tentativa de conciliação entre o 

reconhecimento da tese do capitalismo tardio campineira e o concorrencialismo 

neoliberal. Neste sentido, acreditamos que é algo mais profundo do que aquilo que André 

Singer chama de reformismo fraco. Reconhece-se os constrangimentos do sistema 

financeiro que os heterodoxos elegeram como um dado para focar-se nas bases 

“atrasadas” sobre o qual ele se erigiu. Entenda-se: não se está defendendo que o projeto 

petista mexe nas estruturas de forma mais profunda do que as teses heterodoxas 

                                                           

1010 Ibid. p. 196. 

1011 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à lava jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.p. 107. 

1012 SOUZA, Jessé. Classe média no espelho – sua história, seus sonhos e ilusões, sua realidade. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2018. p. 56. 
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defendem. Ele não faz isso. Só que o discurso petista heterodoxo pode se desviar do que 

a esquerda chama de remendos nos efeitos colaterais do neoliberalismo ao defender a 

elevação do pobre como tentativa de um modelo endógeno sem contradição ao sistema 

financeiro. 

A tentativa é de corrigir o iberismo da classe média violenta de forma a estabelecer 

uma sincronização com o capitalismo mundial. Por isso, o primeiro passo é o 

reconhecimento da estabilidade como valor sem que se perca de vista a necessidade de 

fazer ascender o subproletariado como forma de ultrapassar os atrasos do capitalismo 

tardio. Se os economistas heterodoxos entendem a financeirização e seus efeitos na 

economia produtiva como o principal fator a prejudicar a economia mundial, a 

heterodoxia lulista (no sentido de Singer) pretende batalhar com os fatores 

especificamente brasileiros, derivados da história ibérica, que atrapalham o avanço 

regular de nossa economia. As suas “contradições” ou o seu “reformismo” é devido ao 

não-entendimento de que ele não é um projeto de enfrentamento do concorrencialismo 

neoliberal, não porque o incorpora como seu, mas porque entende que o capitalismo tardio 

brasileiro não chegou ainda ao ponto de seu enfrentamento.  

Esta percepção pode ser facilmente percebida na tese de doutorado de um dos 

grandes colaboradores para esta visão. Em As bases do novo desenvolvimentismo = 

análise do governo Lula de 2010, Aloisio Mercadante busca fazer um balanço do governo 

do qual foi participante. O que nos interessa é a sua definição de novo 

desenvolvimentismo, rótulo que categoriza os governos do PT.  Para Mercadante, o novo 

desenvolvimentismo não só rechaça o neoliberalismo vigente nos períodos Collor e FHC 

como também ultrapassa o ideário desenvolvimentista. E a maneira de o fazer é, como 

descrevemos anteriormente, com a ascensão dos excluídos como base da política 

econômica: 

Nos países em desenvolvimento, que têm vastas parcelas da população 

excluídas do consumo e das oportunidades, há, com frequência, uma situação 

de “privação original” do acesso à terra, à moradia, à educação de qualidade, 

etc., que cria um círculo vicioso que reproduz a pobreza de forma 

intergeracional. Esse é um problema estrutural, que não pode ser resolvido 

simplesmente pelos mecanismos do “mercado” e pelo crescimento 

econômico. É imprescindível a intervenção do Estado, com consistentes 

políticas ativas, para quebrar tal círculo.1013 
 

                                                           

1013 MERCADANTE, Aloízio. As bases do novo desenvolvimentismo = análise do governo Lula. 2010. 

509 f. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas. p. 18. 
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A intervenção do Estado é imprescindível nas palavras de Mercadante não só 

como forma de regulação político-econômica, mas sim como aríete que pode quebrar as 

coalizões conservadoras que formaram “violenta resistência dos setores políticos 

conservadores, os quais, aliados ao estamento militar, conseguiam manter férrea 

hegemonia de poder”.1014 O economista petista inverte então o sentido do 

patrimonialismo recorrente nos neoliberais para entendê-lo como a cristalização do 

iberismo da classe média: 

 

O aparelho de Estado nacional sempre foi fortemente capturado pelos 

interesses privados dos estratos econômicos dominantes. O seu caráter 

essencialmente patrimonialista, presente desde sua formação, foi 

reproduzido por nosso capitalismo tardio, mesmo ao longo da história 

brasileira recente. Trata-se essencialmente de um Estado “privatizado”, 

muito permeável às pressões do capital.1015 
 

A ideia de rent-seeking é apropriada e reconfigurada dentro da ideia do “nosso 

capitalismo tardio”. Não é o Estado em si que é capturável, como explica a Teoria da 

Opção Pública, é o Estado ibérico patrimonialista que, ao acomodar os interesses dos 

grupos dominantes no capitalismo tardio, permite a exploração da grande massa pobre. 

Por isso, não é a reprodução da socialdemocracia europeia em terras latinas que dá corpo 

ao novo desenvolvimentismo, Mercadante deixa isso claro.1016 Antes de qualquer 

definição reprodutora dos debates globais sobre a condução da política econômica, é 

necessário que o Brasil eleve a grande massa desfavorecida, criada por mecanismos do 

capitalismo tardio. 

É dessa forma que ferramentas político-econômicas deixam de ser contraditórias 

neste novo desenvolvimentismo. A estabilidade como valor primordial pode ser 

                                                           

1014 Ibid. p. 21. 

1015  Ibid. p. 24. 

1016 “Há, contudo, algumas diferenças importantes entre o projeto da social-democracia européia e a 

agenda do Novo Desenvolvimentismo no Brasil, além do óbvio cenário histórico e internacional 

radicalmente distinto. De fato, o caráter tardio do nosso capitalismo, a extrema concentração da renda e do 

patrimônio ainda existente no Brasil, a grande informalidade do mercado de trabalho, os novos paradigmas 

tecnológicos que permitem forte aumento da produtividade com baixa geração de empregos, as pressões 

sobre a seguridade social causada pelo progressivo envelhecimento da população, as demandas da 

sustentabilidade ambiental, o grande déficit na educação e na inovação tecnológica, a maior integração à 

economia mundial, etc. são todos fatores que impõem, obviamente, uma estratégia e um modelo de 

desenvolvimento diverso do modelo de desenvolvimento clássico da social-democracia europeia. Aqui, 

torna-se necessário enfrentar, ao mesmo tempo, os problemas econômicos, sociais e políticos típicos do 

século XX e os desafios do século XXI. Não basta crescer, gerar empregos, permitir a ascensão dos 

trabalhadores organizados e construir progressivamente um Estado do Bem-Estar clássico. É preciso criar 

mecanismos e políticas que permitam a ascensão econômica, social e política dos segmentos mais pobres 

e marginalizados, os quais, no contexto socioeconômico do capitalismo tardio, dificilmente são 

beneficiados pelos processos tradicionais de mobilidade social, ligados ao mercado de trabalho estruturado 

e ao crescimento econômico”. Ibid. p. 23. 
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apropriada sem que este novo desenvolvimentismo seja descaracterizado. Neste sentido, 

Mercadante lembra que o desenvolvimentismo “nunca conseguiu enfrentar a contento o 

grave e recorrente problema da inflação, dos endividamentos externo e interno e da 

instabilidade macroeconômica geral”.1017 Reconhecendo o papel da industrialização do 

período nacional-desenvolvimentista no progresso do país, Mercadante pode defender 

as políticas de estabilização como um solo sobre o qual as políticas distributivistas serão 

implementadas. A noção de que as políticas sociais voltadas para os mais pobres como 

forma de criar um mercado interno deslocam o debate vigente no pensamento 

heterodoxo para longe da sua configuração no cenário global e permite que a retórica 

mainstream seja apropriada. A mestra do pensamento campineiro, Maria da Conceição 

Tavares, é quem melhor define isto: 

 

Só com o Lula é que ficou claro que estabilidade era importante e prioritária. 

Na verdade, tardou muito a ter um pensamento de esquerda organizado para 

conseguir estabilidade junto com crescimento. E com isso os de esquerda, os 

keynesianos ortodoxos, estavam mais preocupados com crescimento e 

emprego do que com inflação, o que não é legal, você tem de ter a estabilidade 

também.1018 
 

Mais do que a estabilidade como valor, a ideia do homem empresarial e o discurso 

da eficiência e do gerencialismo, no novo-desenvolvimentismo dos participantes dos 

governos petista, são tomados como uma novidade em relação aos desenvolvimentistas 

que permitem a ultrapassagem do capitalismo tardio a partir da utilização destes novos 

padrões dentro de um mecanismo de ascensão dos pobres.  

Um exemplo disso é o depoimento do presidente do BNDES em boa parte do 

período de governo petista, Luciano Coutinho, um “campineiro” de vasto reconhecimento 

no campo heterodoxo. Em uma entrevista na revista que congrega boa parte dos 

heterodoxos nacionais “Cadernos do Desenvolvimento”: 

 

O velho modelo nacional-desenvolvimentista estruturado nos anos 1950 e 

1960 era paternalista, tinha um regime de empresas públicas dominantes nos 

setores, e, além disso, dependia de um componente extremamente importante 

para a indústria privada, que era a alta proteção tarifária. Hoje esses elementos 

não estão mais presentes. O papel do Estado é hoje mais desafiador no sentido 

                                                           

1017 Ibid. p.21. 

1018 TAVARES, Maria da Conceição. “Entrevista” In: TAVARES, Maria da Conceição Desenvolvimento 

e igualdade: homenagem aos 80 anos de Maria da Conceição Tavares/Organizadores: João Sicsú, Douglas 

Portari. – Rio de Janeiro: IPEA, 2010. p. 18. 



 

 

464 

 

de que ele é mais complexo, mais sofisticado e requer planejamento e 

regulação indutora de uma qualidade distinta do passado.1019 
 

A qualidade distinta do passado é levar o capitalismo com seus novos modelos de 

gestão a quem nunca o experimentou. A capilarização do sujeito empresarial funciona no 

capitalismo tardio como remédio ao neoliberalismo ibérico, vigente em nossas terras. Um 

trecho de Singer, por exemplo, deixa isso claro:  

 

O setor “atrasado” da sociedade brasileira, a saber, a massa rural e semirrural 

do Nordeste, que não encontrava lugar nas relações de mercado capitalistas 

“normais”, se desliga do bloco histórico ao qual sempre esteve vinculada, 

ultimamente representado pelo pfl-dem, aderindo ao lulismo.1020 
 

André Singer é quem melhor enxerga este modelo ao analisar suas consequências 

políticas. O lulismo enquanto corrente política desloca o Partido dos Trabalhadores de 

suas bases tradicionais no operariado e empregados formais para se estabelecer como 

principal opção do subproletariado, da grande massa de pobres que compõe o nosso país. 

Nesse sentido, a dicotomia se transforma de esquerda x direita para pobres x ricos.1021 A 

população que passara décadas como “clientes” da direita “coronelista” como PFL e 

PMDB, se torna a principal força política do Partido dos Trabalhadores. Não custa 

creditar a Singer que o livro escrito em 2012 acertou em cheio os movimentos de votos 

das eleições de 2014 e 2018. O que nos interessa é que essa transformação da polarização 

nos revela movimentos que corroboram a nossa tese: não é uma simples tática política do 

PT, mas sim a revelação de como os social desenvolvimentistas pensam o 

desenvolvimento. Não é mais uma luta de classes que movimenta suas teses, mas o perigo 

da não-compreensão das elites em que o subproletariado precisa ser incorporado no 

concorrencialismo. Menos que uma batalha entre captura injusta do trabalho e massa 

proletária, se torna uma labuta lenta de conscientização de que o país só pode avançar a 

partir da inserção do subproletariado para dentro do modelo econômico.  

São as contradições deste modelo de incorporação dos pobres que agitaram o 

pensamento heterodoxo de forma mais forte, já que a elevação das classes mais pobres a 

um patamar mais elevado, porém ainda precarizado, foi envolta no discurso de criação da 

nova classe média, termo popularizado pelo economista Marcelo Neri. A inserção destes 

                                                           

1019 COUTINHO, Luciano. Entrevista. Cadernos Do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 6, n. 9, jul./dez. 

2011. p. 418. 

1020 SINGER, André. Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. p. 25. 

1021 Ibid. p. 33.  
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pobres em uma suposta classe média gerou dentro de um diagnóstico típico de capitalismo 

tardio, uma cisão com as políticas que os beneficiaram. Afinal, se a classe média na nossa 

configuração ibérica se torna a portadora dos bloqueios à elevação do subproletariado, 

quando identificado como classe média, o indivíduo é enredado em um discurso 

neoliberal de exploração da ralé brasileira. É Singer, que, em sua última publicação sobre 

o lulismo, explica: 

 

Politicamente, se a nova classe trabalhadora acabasse divorciada das camadas 

populares, como em parte aconteceu, cairia nos braços da oposição. 

Conscientizá-la dos interesses comuns que tinha com os que ficaram na 

pobreza seria o único modo de soldar uma base capaz de fazer frente aos 

interesses dominantes quando viessem a reagir.1022 

 

Singer reproduz uma análise popular não só na academia, mas na própria massa 

de militantes e simpatizantes do novo desenvolvimentismo: o pobre que se acha rico e 

acaba se unindo às classes dominantes sem perceber as consequências. Deixando de lado 

o debate sobre rotular uma massa de trabalhadores precarizados como “nova classe 

média”, importa notar como a ideia de classe média ibérica e violenta está entrincheirada 

no pensamento econômico heterodoxo. Assim, há um paradoxo de difícil resolução na 

política do social-desenvolvimentismo: como fazer ascender a população quando aqueles 

que ascendem se voltam contra os que ainda estão no andar de baixo. 

A luta da heterodoxia econômica passa a ser explicitação da construção de uma 

sociedade concorrencial contra aqueles que seriam os seus defensores: os liberais e a 

classe média “meritocrática”. Construir o capitalismo no Brasil é lutar contra os 

capitalistas tardios e os argumentos da ortodoxia neoliberal. 

 

5.6 A nova ortodoxia neoliberal 

 

Mas quais são os argumentos da ortodoxia neoliberal? Estudamos como a 

estabilidade monetária foi a pedra de toque para os economistas do Plano Real, mas, 

embora esse valor seja fundamental para a nova geração de economistas ortodoxos, eles 

diferenciam-se de seus colegas na maior identificação e divulgação de ideias e conceitos 

derivadas da financeirização da economia. 

Por isso, para entendermos a novidade que representam, é preciso que 

compreendamos como, do final da década de 1990 ao começo dos anos 2000, o país 

                                                           

1022 SINGER, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). São Paulo: 
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466 

 

passou por uma série de inovações e discussões que reproduziram a financeirização dos 

anos 1970, 1980 e 1990 que estudamos ocorrer nos países ricos.  

Se notarmos como o Plano Real atrelou o seu sucesso aos fluxos financeiros 

externos e à concorrência global, podemos recuperar a importância crescente que o 

mercado financeiro adquiriu através de uma série de medidas visando sua atração nas 

décadas de 1990 e 2000. O plano funcionou como uma intensificação da abertura 

comercial iniciada na presidência de Collor e teve efeitos profundos nas práticas 

empresariais do país. Como bem descreve o sociólogo Roberto Grün sobre a 

financeirização em meados dos anos 90: 

 

Num primeiro momento, ele atingiu o universo do serviço público, mas 

continuou o seu caminho, adentrando o espaço das empresas privadas, 

apontando o caráter “burocrático” de uma infinidade de gerentes; apontando 

que as dificuldades sofridas pelas empresas deviam-se à falta de adaptação ao 

novos tempos dos chamados “gerentes médios” e propondo como linha de 

tratamento/regeneração a “reengenharia”, concebida como panaceia universal 

que poderia restaurar a capacidade de ação das empresas, e o operacionalizada 

como um gigantesco projeto legitimado de demissões de pessoal.1023 

 

Temos então o Plano Real não só estabelecendo um novo sentido para o 

empresário no país, como estudamos em momento anterior, como também compelindo 

esse novo espírito empresarial tenha de concorrer com seus análogos estrangeiros e suas 

estruturas financeirizadas. Um exemplo da situação descrita está em um estudo sobre a 

adoção do shareholder value based management em cinco corporações nacionais 

(Agroceres, Camargo Corrêa, Cia Ultragaz, Heublein e Pisa) de José Carlos Guimarães 

Alcântara. Nele, o autor encontra o aumento da competição internacional como um dos 

grandes motivos da mudança de sistema de gerenciamento. Nada mais significativo do 

que a razão dada pela Companhia Ultragaz: ''a empresa passava por uma nova realidade 

de mercado, com o aumento da competição e a retirada do Estado regulador. O momento 

era crítico. Era preciso enfrentar os novos desafios".1024  

Mas não é só a cultura do shareholder, característica das grandes corporações, que 

indica a mudança no Brasil, ela simboliza como a ideia de atração de investimentos para 

o sucesso do negócio ia impregnando todo o tecido empresarial nacional a partir da 

                                                           
1023 GRÜN, Roberto. Decifra-me ou te devoro: o Brasil e a dominação financeira. São Paulo: Alameda 

Editorial, 2015. p. 26. 

1024 ALCÂNTARA, José Carlos Guimarães. A experiência de empresas brasileiras com a implantação 

do sistema de shareholder value based management: um estudo crítico. 1997.178 f. Tese (Doutorado em 
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celebração do homem de negócios e a cultura global de competição que o Plano Real 

gerou. Com isso, a capilarização do homem-empresarial que o Plano Real ensejara dava-

se em conjunto com o surgimento de uma série de práticas represadas pela cultura do 

planejamento.  

Exemplo disso é que, se nos anos 80, já apareciam esforços pontuais relacionados 

ao novo sentido de empreendedorismo que se tornara popular na Europa e Estados 

Unidos, eles ainda eram marginais no Brasil.1025 É somente nos anos 1990 que surge uma 

série de iniciativas calcadas no empreendedorismo em seu sentido neoliberal. Não só 

ocorre um “crescimento exponencial de cursos de administração”1026, como surgem 

iniciativas estatais como o programa Brasil Empreendedor (1999) destinado “à 

capacitação de mais de seis milhões de empreendedores em todo o país, destinando 

recursos financeiros (...) totalizando um investimento de 8 bilhões”1027 e programas como 

Jovem Empreendedor do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas). 

Sintomática desse novo momento é a matéria no caderno “Dinheiro” da Folha de 

S.Paulo de 30 de outubro de 2000, que dedica toda uma página para explicar as origens e 

o significado de um termo que surgira com força naquele ano no Brasil: governança 

corporativa. Nela, o jornal não só explica o surgimento da modalidade nos Estados Unidos 

a partir da derrubada do “ineficiente” presidente da General Motors mundial em 1992 

como demonstra como o poder dos acionistas poderia ajudar a recuperação de uma 

empresa. A fala do então vice-presidente do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), João Bosco Lodi, é representativa: “o episódio despertou o mundo 

corporativo e o mercado financeiro para o perigo que pode representar muito poder nas 

mãos de um único executivo ou mesmo de um grupo seleto de pessoas”.1028 A própria 

história do IBGC descreve a transformação que ia ocorrendo:  

 

O instituto nascera como Instituto Brasileiro de Conselhos de Administração 

em 1995, mas as preocupações da governança corporativa se ampliaram para 

questões de propriedade, diretoria, conselho fiscal e auditoria independente, 

                                                           

1025 Um exemplo é a criação de um curso de formação de empreendedores em 1984 pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

1026 COSTA, Alessandra de Sá Mello da. Convergências, divergências e silêncios: o discurso 

contemporâneo sobre o empreendedorismo nas empresas juniores e na mídia de negócios. 2010. 286 f. 

Tese (Doutorado em Administração) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Fundação 

Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. p. 51. 

1027 Ibid. p. 10. 
1028 LODI, João Bosco apud Respeito a minotários tem gerado lucro. Folha de São Paulo. 30 de outubro de 

2000. p. 11.  
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dentre outros. Para refletir essa evolução, em 1999 a nomenclatura mudou para 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).1029 

 

A “evolução” que a mudança da nomenclatura queria “refletir” provinha da 

sincronização do homem-empresarial com as transformações no mundo dos negócios que 

iam se produzindo, fazendo com que a governança corporativa e a ideia do mercado 

financeiro como fonte de legitimação das práticas de produção fossem emergindo como 

racionalidade. Essa sincronização só se tornou possível com as modificações nos 

dispositivos de governar que foram ocorrendo em sintonia com a gramática 

macroeconômica estabelecida pelo governo FHC. 

Por isso é interessante notar a descrição da resistência ainda existente nos 

primeiros anos de Plano Real por parte de seus economistas às práticas já disseminadas 

nos países ricos por Roberto Grün. O sociólogo demonstra que eles “privilegiavam o 

instrumento private equity em detrimento daquele que considerava a ‘boa governança 

corporativa’”.1030 Para ele, a financeirização das práticas, representada na figura da 

governança corporativa, esbarrara em “defesas das tradições empresarial e jurídica 

brasileiras e na possível falta de entusiasmo dos novos ‘economistas do Real’”.1031  

Assim, como já descrito, o Plano Real funcionou como o processo de abertura 

em que o sujeito empresarial passa a ser aceito como sujeito dos modelos macro e objeto 

de políticas governamentais, mas é a transformação nos aparatos de governar que ele 

permite que consolidam a governamentalidade concorrencial neoliberal no Brasil.  

 São as modificações ocorridas no bojo do Plano Real que foram celebradas em 

artigo de 2008 do economista e ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. Nele, 

escrevia que "o espetacular boom do mercado de capitais no Brasil nos últimos anos está 

revolucionando a maneira de pensar dos empresários brasileiros"1032. Para ele, surge uma 

sensação que liberta “um espírito empreendedor e capitalista até há pouco tempo 

desconhecida em nossas praias”. Fraga explica que isso só ocorreu por uma combinação 

da estabilização da moeda, leis como da Sociedade Anônima e da CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários), a superação da crise de confiança de 2002 e a queda dos juros 

domésticos. Explica que, se a bolsa era vista como um cassino até recentemente, ela, na 

                                                           
1029 IBGC – Nossa História. IBGC. Disponível em: https://www.ibgc.org.br/destaques/quemsomos_nossa-

historia. Acesso em: 05 de maio de 2019. 
1030 GRÜN, Roberto. A dominação financeira no Brasil contemporâneo. Tempo Social, v. 25, n. 1,2013. p. 

186.  
1031  Ibid. p. 186.  
1032  FRAGA, Armínio. O Capitalismo Brasileiro. Veja. nº 2044. 23 de janeiro de 2008. p. 62.  
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verdade, cria um círculo virtuoso, “formando uma espécie de cadeia alimentar do 

investimento no país”1033, contribuindo para melhorar a quantidade e qualidade de 

investimentos de risco no país. 

Fraga não só elege o mercado financeiro como instrumento de boa governança, 

como aponta diversas modificações no bojo do Plano Real que ensejaram a mudança da 

visão da bolsa de valores como um cassino para a criadora de um círculo virtuoso. Assim, 

enquanto os economistas do Real ainda desconfiavam da governança corporativa em 

meados da década de 1990, as diversas modificações que provocaram a partir de uma 

série de leis e políticas econômicas para sustentar a visão macroeconômica do plano, 

possibilitaram que os diversos aparatos de governar nacionais se modificassem a ponto 

de fazer emergir o sujeito-empresarial que o Plano Real visualizava.  

A tese exposta por Fraga é o fulcro da nova geração de economistas ortodoxos, 

que reproduzem as modificações nos aparatos de governar: o mercado financeiro não só 

permite um boom de investimentos que gera o crescimento do Brasil, como funciona 

como agente de modernização das práticas nacionais. Da mesma forma que os acionistas 

insurgem-se contra administradores ineficazes e provocam transformações benéficas nas 

corporações, o mercado financeiro adquire esse papel em relação às políticas econômicas 

nacionais. Seguir o “mercado” é praticar a boa governança e fornecer sinais positivos para 

o homo economicus expectacional. 

Esse tipo de diagnóstico torna a função do Estado brasileiro — como 

desenvolvedor de um mercado complexo, ágil e estimulador da concorrência — parelha 

àquela dos países centrais. A diferença passa a ser a necessidade de profundas reformas 

institucionais que promovam a demolição da herança ibérica do nosso país que atravanca 

o desenvolvimento do “mercado” no Brasil. Se o homem economicus expectacional habita 

o país, são os incentivos às suas ações que devem ser modificados 

É aí que ganha proeminência as teses históricas de Douglass North. Afinal, para o 

economista agraciado com o Prêmio Nobel, são as construções históricas institucionais 

que permitem o crescimento da economia. Historicizando as instituições, não o homo 

economicus, North permite que o individualismo metodológico invada a construção 

histórica.1034 Com isso, o comportamento racional é tomado como um dado em toda 

história, sendo que a racionalidade de cada período é afetada pelas instituições na qual 

ele se encontra. Já vimos como isso se aplica ao lermos como o comportamento 

                                                           
1033  Ibid. p. 63. 

1034 NORTH, Douglass. Structure and Change in Economic History. New York: Norton, 1981. 
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inflacionário era racional para Franco e outros inercialistas: o erro se dá nas instituições, 

não no comportamento individual. É este o viés que será utilizado pelos ortodoxos da 

nova geração, mesmo quando não se referindo diretamente ao autor norte-americano. Por 

isso que o livro Raízes do Atraso de Fabio Giambiagi terá como tema “As dez vacas 

sagradas que acorrentam o país”, descrevendo as instituições ibéricas que atrasam o 

avanço do homo economicus em nosso país. Elas não refletem o espírito de uma 

população atrasada, mas sim geram incentivos nocivos para o sujeito racional.   

Assim, é a tradição institucional iliberal do Brasil que precisa ser combatida a todo 

momento como forma de se construir uma sociedade moderna, cujo mercado financeiro, 

como agente das expectativas racionais, passa a ser avaliador. Um artigo do cientista 

político Marcus André Melo, colaborador do Instituto Millenium — um think tank 

neoliberal – é perfeito para nossa análise, já que conjuga o motif da destruição criadora 

schumpeteriana com a história brasileira a partir dos métodos neoinstitucionalistas de 

North. Neste artigo jornalístico de 2016, o autor descreve como                                                                                       

"‘as raízes do Brasil’"– a chave para a compreensão do dilema brasileiro – são as 

instituições políticas e econômicas extrativas que foram implantadas ou a ordem social 

de acesso limitado que caracterizou a sociedade brasileira”.1035 Se isto parece levar ao 

discurso do iberismo, o cientista político não deixa dúvidas ao dizer que “o nosso 

‘ocidente’ seria outro: Ibérico" e iberismo e governo limitado seriam incompatíveis. ”1036 

O iberismo histórico das nossas instituições é que precisa ser combatido. E, no mesmo 

espírito de Gustavo Franco, estabelece a relação do espírito schumpeteriano com a 

estabilidade e o verdadeiro crescimento nacional: 

 
Nas sociedades de acesso aberto, a "destruição criadora" leva 

permanentemente à criação e, pela competição, dissipação de rendas geradas 

pela inovação. Nas sociedades de acesso limitado, as rendas tendem a ser mais 

duradouras, embora possa ocorrer volatilidade e circulação nos setores das 

elites. As rendas são politicamente distribuídas, desencorajando a inovação e 

engendrando ciclos de "stop and go". Não há componente endógeno no 

desenvolvimento. As rendas se manifestam das mais variadas formas: crédito 

subsidiado, direcionado, acesso a contratos governamentais, regras de 

conteúdo, desonerações. E, para o Estado, a captura do imposto inflacionário. 

O abuso de poder e o risco permanente de expropriação de contratos têm sido 

o traço distintivo no Brasil, e só na quadra atual observa-se pela primeira vez 

a efetiva punição das elites. Mas, se o chefe do Executivo é iliberal, a mudança 

sofre retrocessos.1037 
 

                                                           

1035 MELO, Marcus André. Raízes do Brasil político: Os caminhos de um projeto iliberal. Folha de São 

Paulo. 31 de janeiro de 2016. p. 6. 

1036  Ibid. p. 6. 
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Este artigo é interessante porque coloca em aberto os traços de história 

neoinstitucionalista, que conforma a retórica dos nossos economistas ortodoxos atuais. 

Se vimos como o peso da tradição ibérica e da escravidão compuseram o discurso liberal 

no Brasil na emergência do concorrencialismo neoliberal, busca-se esquecer estes 

aspectos a favor do indivíduo racional que compõe os modelos atuais. As desigualdades 

estruturais são esquecidas tendo em vista um sujeito uniforme, que através não só mais 

do esforço (herança do liberalismo antigo e da frugalidade construtora de poupança), mas 

da criatividade e espírito concorrencial inovador pode ultrapassar as barreiras que 

pareciam impossíveis de serem superadas. Nota-se aí a modificação essencial do capital 

humano enquanto componente do planejamento para a sua versão neoliberal de adaptação 

às vicissitudes do “mercado global”. 

Ao mesmo tempo que se incorpora o capital humano em sua nova definição, as 

raízes do atraso são percebidas como um obstáculo para que a versão do empreendedor 

possa dar frutos no Brasil de forma análoga aos países ricos. É a partir disso que o discurso 

se diferencia no Brasil na questão da paridade flexibilidade da economia/flexibilização 

do sujeito atravessado pelo tema da educação. Isso significa que enquanto o “novo 

homem concorrencial” é exaltado a partir de temas como “economia 4.0”, discute-se as 

mudanças institucionais necessárias que o país deve fazer para acomodá-la. 

 A construção institucional tem o objetivo de mudar os parâmetros de recompensa 

do homo economicus nacional para que, ao mesmo tempo em que o brasileiro alcance a 

capacidade concorrencial dos seus concorrentes nos países centrais, o próprio tenha no 

horizonte quais são os desafios que ele, como sujeito participante de uma coletividade 

atrasada, deve enfrentar.  

É claro que, desde as fórmulas do desenvolvimento passarem pelo capital humano 

em meados do século XX, a educação se tornara um pressuposto do crescimento nacional. 

É só lembrarmos o papel de destaque de Mário Henrique Simonsen na implementação do 

MOBRAL nos anos 70. No entanto, a educação básica é o nó por onde a 

flexibilização/flexibilidade apresenta a maior latência no discurso econômico nacional 

contemporâneo. Se economistas como Roberto Campos já insistiam na educação como o 

principal obstáculo nacional ao desenvolvimento, ela se torna no discurso concorrencial 

neoliberal, um processo de subjetivação empresarial, não apenas uma ferramenta de 

aumento de produtividade. O déficit do aprendizado técnico deve ser endereçado como 

fonte do atraso, mas não só.  O ethos empresarial passa a ser essencial nas duas pontas da 

educação: sua gestão e seu formato. 
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As teses de economistas como Claudio Moura de Castro e Gustavo Ioschpe 

demonstram a modificação essencial no discurso. Ioschpe, por exemplo, explicita a 

capacidade da economia de explicar todos os fenômenos da vida, já que “as hipóteses que 

norteiam a criação do homo economicus[...]podem ser igualmente aplicadas a qualquer 

situação”.1038 Com isso, mesmo que no seu livro A ignorância custa um mundo: O valor 

da educação no desenvolvimento do Brasil de 2016, o autor destaque os limites do homo 

economicus a partir das pesquisas comportamentais de ganhadores do prêmio Nobel 

como Richard Thaler e Daniel Kahnemann1039, suas propostas sempre se guiam pela 

capilarização do sujeito concorrencial a partir de modelos macroeconômicos de 

expectativas racionais. 

A partir deste viés, seu objetivo é destronar as “versões antigas” do fracasso da 

educação nacional. Ioschpe e Castro articulam assim três grupos que remetem 

diretamente à tradição ibérica como obstáculo para a transformação dos alunos em 

sujeitos preparados para a economia concorrencial: o Estado ineficiente e patrimonialista, 

os professores como grupo interessado apenas em manter os próprios privilégios 

(respondendo racionalmente aos estímulos ofertados pelas instituições ibéricas) e os 

intelectuais nacional-desenvolvimentistas que não compreenderam as exigências do 

“mundo globalizado”. 

A gestão escolar é colocada em xeque como toda a administração pública: 

hipóteses com fortes influências da Teoria da Escolha Pública1040 são aventadas como 

explicação para o problema. O patrimonialismo ibérico se capilariza em todas as 

instituições públicas e gera a identificação de todos os personagens como rent-seekers, 

tendo o Estado ibérico como o irradiador dos incentivos do comportamento 

patrimonialista.  Uma citação nos faz entender como enxergam o atual estágio da escola 

pública através do patrimonialismo nacional: “Os mais graves pepinos estão no 

clientelismo do governo local. A politicagem passa na frente das preocupações com a 

                                                           

1038 IOSCHPE, Gustavo. Quem sou, de onde vim e por que estou aqui. Veja.com. 01 de dezembro de 

2008. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/gustavo_ioschpe/index_310807.shtml>. Acesso em: 28 de 

janeiro de 2019. 

1039 IOSCHPE, Gustavo. A ignorância custa um mundo: o valor da educação no desenvolvimento do 

Brasil. São Paulo: Francis, 2004. p. 11.  

1040 A Teoria da “Public Choice” começa a ter notoriedade nos estudos acadêmicos e passa a ser entendida 

como uma extensão dos métodos da teoria econômica convencional para o ambiente conhecido como 

mercado político. O principal argumento era que, fosse no mercado, fosse na política, indivíduos 

comportavam-se da mesma maneira, ou seja, movidos pelas mesmas motivações – eram maximizadores do 

interesse próprio. DIAS, Marco Antonio A. James Buchanan e a “política” na escolha pública. Revista 

Estratégica, v. 10, n.1, 2009. p. 204. 

https://veja.abril.com.br/gustavo_ioschpe/index_310807.shtml
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qualidade”.1041 O que importa é que este clientelismo, que afeta não só a gestão das 

escolas como os próprios sindicatos profissionais ligados à educação, acaba por 

transformar a educação nacional em um obstáculo intransponível para o verdadeiro 

crescimento. Ao invés do remédio para os males nacionais, a educação se torna um 

mecanismo de reprodução do iberismo por todo tecido social, distorcendo os incentivos 

para os indivíduos racionais. Ioschpe reproduz esse discurso insistentemente ao explicar 

que a euforia nacional com o crescimento dos anos Lula não duraria em uma sociedade 

que trata tão mal a educação. Não basta o investimento na educação se ela própria está 

“viciada”. O discurso do subdesenvolvimento ganha sua versão microeconômica, 

condizente com o concorrencialismo neoliberal. Afinal, subdesenvolvimento passa a ser 

uma educação básica que mal ensina as operações básicas do conhecimento, quanto mais 

as ferramentas necessárias para uma economia “criativa”. Como explica Ioschpe:  

 

É muito difícil passar de uma situação de subdesenvolvimento e chegar ao 

chamado Primeiro Mundo. Mas, se o período 1960-92 servir de guia, das duas 

estratégias possíveis – privilegiar o crescimento econômico versus privilegiar 

o crescimento humano –, a primeira se mostrou um fracasso total, e só através 

da segunda é que um terço dos países chegou ao objetivo desejado.1042 

 

 

Se o iberismo se reproduz na formatação das instituições educacionais, não é o 

simples financiamento da educação que irá resolver o problema. O “crescimento humano” 

- que gerará o desenvolvimento econômico - passa pela grade do sujeito-empresário, não 

mais pelas fórmulas capital/produto. Se pegarmos as conclusões das cinco edições do 

Fórum Nacional de Educação e Inovação, em que participam as principais instituições 

(incluindo o MEC) e intelectuais do campo da educação, notaremos isso de forma clara: 

“Criatividade, relacionamento e resolução de problemas nunca serão substituídas pela 

tecnologia, por isso devem ser aperfeiçoadas desde a primeira infância”1043; “Como 

trabalhar estas informações e desenvolver as habilidades socioemocionais em cada 

criança e jovem é a missão de professores mais capacitados, valorizados, com boas 

                                                           

1041 CASTRO, Cláudio de Moura. Os tortuosos caminhos da educação brasileira: pontos de vista 

impopulares. Porto Alegre: Penso, 2014. p. 79. 

1042 IOSCHPE, Gustavo. Brasil: a primeira potência de semiletrados? Veja, ed. 2160, 14 de abril de 2010. 

p.119. 

1043 4º Fórum Nacional de Educação e Inovação conclui: Brasil precisa mudar a forma de ensinar para 

chegar ao século XXI. Exame. 04 de outubro de 2017. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/negocios/releases/4o-forum-nacional-de-educacao-e-inovacao-conclui-brasil-

precisa-mudar-a-forma-de-ensinar-para-chegar-ao-seculo-xxi/>. Acesso em: 13 de outubro de 2018. 

https://exame.abril.com.br/negocios/releases/4o-forum-nacional-de-educacao-e-inovacao-conclui-brasil-precisa-mudar-a-forma-de-ensinar-para-chegar-ao-seculo-xxi/
https://exame.abril.com.br/negocios/releases/4o-forum-nacional-de-educacao-e-inovacao-conclui-brasil-precisa-mudar-a-forma-de-ensinar-para-chegar-ao-seculo-xxi/
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ferramentas e melhores salários1044”; “É necessário trabalhar a criatividade e a liderança 

nas escolas e nas empresas. As crianças e os jovens devem ser preparados para lidar com 

a complexidade e se tornarem aprendizes eternos”.1045 O problema não é o financiamento 

ou não da educação pelo Estado, mas a sua habilidade em fomentar o sujeito empresarial 

nos educandos. O problema do iberismo se torna, à lá Douglass North, os incentivos que 

as instituições ibéricas oferecem a todos os envolvidos na educação.  

Eles são contrapostos à economia globalizada e à incapacidade de o trabalhador 

nacional suprir as vagas das multinacionais sem formação. A retórica de mão de obra 

qualificada não funciona mais como subsídio para o crescimento endógeno dentro de um 

modelo de planejamento, mas como denúncia dos vícios ibéricos.  

Por isso, o foco em trabalhos como de Ioschpe e Castro não é um olhar localizado 

das reformas neoliberais em um determinado setor – nesse caso, a educação –, mas sim 

para compreender que a educação é o foco do discurso econômico no Brasil porque é ela 

que articula a relação desenvolvimento/subdesenvolvimento a partir do 

concorrencialismo neoliberal. É através dela que o tema do iberismo pode permanecer 

vivo na sociedade em si, não apenas nas instituições legadas ao país historicamente. 

Dificilmente, irá se encontrar nos escritos de um neoliberal críticas diretas ao espírito 

mediterrâneo como era comum em autores como Eugênio Gudin e Roberto Campos. Pelo 

contrário, historiadores como Jorge Caldeira tem se empenhado em construir uma história 

do espírito whiggish brasileiro derrotado frente ao gigantismo do Leviatã nacional 

(começara em uma biografia do Barão de Mauá e desaguou no seu último livro História 

da Riqueza no Brasil, em que busca provocar uma “reviravolta” na historiografia nacional 

ao enfatizar a sociedade civil ao invés dos atos governamentais).1046Mas se o iberismo sai 

do espírito, ele permanece enraizado na falta de capacidade do cidadão comum nacional, 

fruto das instituições ibéricas nacionais.  

Seguindo este raciocínio, os economistas Samuel Pessôa e Marcos Lisboa 

substituem a indústria pela educação fundamental como ponto de partida do 

desenvolvimento em artigo de 2016 chamado Crítica ao Novo-Desenvolvimentismo:  

 

                                                           

1044 5º Fórum Lide de educação e inovação aborda necessidade de transformação do setor para um brasil 

mais competitivo. PRNewswire. 16 de outubro de 2018. Disponível em: 

<https://prnewswire.com.br/releases/5o-forum-lide-de-educacao-e-inovacao-aborda-necessidade-de-

transformacao-do-setor-para-um-brasil-mais-competitivo/>. Acesso em: 21 de janeiro de 2019. 

1045 Ibid. 

1046 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil. Rio de Janeiro: Mameluco Edições e Produções 

Culturais Ltda, 2017. 

https://prnewswire.com.br/releases/5o-forum-lide-de-educacao-e-inovacao-aborda-necessidade-de-transformacao-do-setor-para-um-brasil-mais-competitivo/
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Nos últimos trinta anos, os economistas têm analisado detalhadamente as 

causas do diferencial de produtividade e de renda entre os países, com quatro 

resultados principais. A menor educação e acumulação de capital explicam 

pouco menos da metade da diferença de renda entre os países. Segundo, a 

maior parte da diferença de renda entre os países decorre da qualidade das 

instituições. As regras para mercado de crédito, capital e trabalho, e a eficiência 

do judiciário explicam parte relevante da diferença de produtividade entre os 

países.1047 

 

Ao focar nas distorções micro que o iberismo gera a partir de suas instituições, a 

ortodoxia pode encaixar o engano dos heterodoxos na fixação na relação capital/produto 

desenvolvimentista – que não leva em conta a importância da formação de capital humano 

para o crescimento. Ao destacar que a “diferença de renda entre os países decorre da 

qualidade das instituições”, economistas como Pessôa e Lisboa apontam que o foco no 

investimento público para a solução de todos os males incentiva a multiplicação do rent-

seeking do Estado ibérico. A tentativa de modificação da situação político-econômica a 

partir de soluções intervencionistas, como a transformação da composição setorial, não 

possui esta capacidade, pois partem de instituições “viciadas”. Por isso que a gestão dos 

agregados deve ser o provimento de estabilidade combinada com as reformas micro de 

destruição do vício ibérico.  

Um artigo bastante interessante para observamos este viés é aquele em que Samuel 

Pessôa busca delimitar os campos da direita e da esquerda e o faz apelando em primeiro 

lugar para Douglass North. Através da teoria do autor norte-americano, Pessôa 

desenvolve o argumento de que a esquerda não se preocupa com o desenvolvimento 

singular de uma nação, mas enquadra-o dentro de uma divisão internacional do trabalho. 

É ela que determina a especialização produtiva de nossa economia, sendo a CEPAL o 

maior exemplo desse ideário. Enquanto isso, a direita (na qual se enquadra) tem como 

princípio compreender o desenvolvimento de uma nação tendo como base que o                                   

“estágio de desenvolvimento da economia é consequência da ação de milhões de agentes 

econômicos – do mais poderoso ao mais humilde –, que tomam decisões racionais de 

forma descentralizada em busca de maior bem-estar”.1048 Seguindo o raciocínio, a 

concepção histórica de North — decisões racionais de forma descentralizada – é 

entendida por Pessôa como “visão smithiana do processo social”: o etapismo whiggish é 

                                                           

1047 LISBOA, Marcos; PESSÔA, Samuel. Crítica ao novo-desenvolvimentismo. Cadernos do 

Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 11, n. 19, jul./dez. 2016. p. 182. 

1048 PESSÔA, Samuel de Abreu. Direita e esquerda: demarcação no Brasil pós-FHC e Lula. Econômica, 

Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, dezembro 2007. p. 353. 
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rearticulado nessa versão como o movimento do homo economicus (adicionando as 

expectativas racionais) na história.  

Para ele, não é o papel da nação na divisão internacional do trabalho que importa, 

mas sim como proporcionar os incentivos corretos para os “milhões de agentes 

econômicos”. O sujeito-empresário entra como componente básico da grade de 

inteligibilidade da economia, descartando as versões que tinham como núcleo o 

planejamento macroeconômico.  O pensamento heterodoxo, ao focar na capacidade do 

Estado de gerir os dispositivos de governar de forma a otimizar os agregados, acaba por 

fornecer incentivos para os agentes econômicos que diminuem sua produtividade. Não é 

a versão libertária de Estado mínimo, mas sim a necessidade da ativação do espírito 

empresarial para que os agregados sejam otimizados: 

 

Uma objeção à responsabilização individual hoje, além da alusão óbvia ao 

passado escravocrata, senhorial e injusto, é que a péssima qualidade dos 

serviços públicos universais impediria que o indivíduo, a partir de suas 

escolhas, moldasse seu futuro, usufruindo plenamente de sua autonomia (e 

podendo, portanto, ser responsabilizado por suas opções). Este óbice parece-

me relevante (o outro, o histórico, acho desinteressante, pois acaba em Adão e 

Eva). Mesmo aceitando essa objeção, que, parece-me, faz todo o sentido, não 

fica excluído o fator da responsabilização individual. Dado que o setor público 

arrecada algo em torno de 38% do PIB, que o gasto com os programas 

universais de saúde, educação e previdência está em linha com o gasto nos 

países civilizados, parece-me difícil melhorar a qualidade desses serviços e, 

portanto, elevar o grau de autonomia dos cidadãos, sem enfrentar a agenda de 

responsabilização no interior da máquina pública.1049 

 

Como pode-se ler no trecho acima, a carga do passado não é descartada. Só que a 

partir de um nível de investimento público — que ofereça os serviços básicos para a 

população afetada – a responsabilização individual é a fonte do progresso econômico. 

Como o próprio escreve: “é necessário trazer para dentro do setor público a agenda de 

responsabilidade individual”. Entenda-se que não é apenas sobre a reforma gerencial do 

Estado que está tratando, mas sim da absorção da responsabilidade individual em toda a 

sociedade. O esgotamento fiscal do Estado que “aponta que é chegado o momento de a 

sociedade começar a considerar uma agenda de responsabilização” demonstra não só a 

incapacidade do Estado arcar com os custos de programas de bem-estar, mas sim o 

tamanho de sua intervenção nos sinais microeconômicos, que deveriam servir como guias 

da atitude empresarial. Mais do que a quebra do Estado, são os sinais ao sujeito-

empresarial que é a essência do problema econômico. 

                                                           

1049 Ibid. p. 357. 
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A partir desse texto, podemos observar com clareza como funciona o sujeito-

empresário dentro da linguagem macroeconômica. Pessôa não descarta a importância do 

manejo dos instrumentos macroeconômicos (como a taxa de juros); porém, avalia que 

somente por meio de reformas micro a economia pode progredir, pelo incentivo ao 

espírito empresarial. O governar se transforma: os “programas universais de saúde, 

educação e previdência”, na versão concorrencialista que funcionou dos anos 1930 aos 

1970, não eram tomados como compensações do passado, mas sim como elementos 

essenciais na reprodução do modelo macroeconômico. Os programas públicos 

funcionavam como dispositivos do concorrencialismo, principalmente como aumento da 

renda para incentivo do investimento através do consumo. Governar a população era criar 

formas de mobilizá-la de forma a criar resultados ótimos no modelo agregado. Se os 

novos liberais se dispunham contra diversos gastos em serviços públicos, a razão se dava 

na maneira como entendiam a otimização dos modelos, mas não em seu descarte.  

No concorrencialismo neoliberal, o sujeito-empresário deve ser motivado a partir 

dos incentivos corretos. O modelo econômico deve primar pela estabilidade, já que o 

próprio sujeito racional, conhecedor do modelo, não pode ser mobilizado nem pelos 

programas públicos, nem pela política monetária. É isso que Pessôa quer demonstrar 

quando escreve que “para que a elevação dos gastos seja efetiva, ela tem que ser precedida 

de alteração nos incentivos de funcionamento da rede pública”. Nem os programas 

sociais, nem o manejo da política econômica são capazes de gerar o desenvolvimento 

necessário, os dispositivos devem funcionar para criar empreendedores, não como 

soluções do modelo macro. Para ele funcionar a contento e atingir seu potencial, deve ser 

mantido estável enquanto as intervenções se dão nas instituições que barram o 

empreendedorismo individual. 

Toda essa argumentação foi exposta de forma bastante técnica em um paper de 

setembro de 2002, o qual nasceu de um grupo de 16 economistas, a chamada Agenda 

Perdida com o subtítulo de “Diagnósticos e propostas para a retomada do crescimento 

com maior justiça social”. Não é um acaso que tenha surgido tão próxima das eleições de 

2002, pois deveria funcionar como um guia para o futuro presidente do Brasil e um quadro 

para se comparar as propostas dos candidatos ao cargo. Apesar de ter uma seção sobre 

macroeconomia, a agenda concentra-se em uma série de reformas microeconômicas que 

vão de medidas para o trabalho e a pobreza até a educação e a violência. Bebendo nas 

pesquisas empíricas dos autores do paper e de seus colegas, a Agenda Perdida nos 
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permite notar com mais nitidez como a capilarização do concorrencialismo parte da 

gramática macroeconômica, mesmo que focada nas reformas micro: 

 

Investir nos mais pobres serve como meio de prepará-los para aproveitar 

melhor o processo de crescimento. O motor do crescimento está relacionado à 

capacidade do sistema econômico de atrair investimentos, o que traz 

melhorias, por exemplo, na qualidade dos empregos, via inovações 

tecnológicas. Para alcançar um sistema econômico que atraia esse tipo de 

gastos sociais, são fundamentais políticas macroeconômicas estáveis e 

eficientes, e o cumprimento das tradicionais atribuições de oferta de bens 

públicos por parte do Estado. Assim, o Brasil dispõe de uma classe empresarial 

dotada de espírito empreendedor, entretanto o alto custo da formalização leva 

boa parte desse talento para a informalidade.1050 
 

Assim, mesmo que a intenção continue sendo a incorporação do pobre no modelo 

macro, o sentido dele passa a ser dado a partir dos fundamentos micro. A pobreza, por 

exemplo, é tratada no paper como uma mazela capaz de ser mitigada a partir de diversos 

incentivos ao homo economicus. Por isso que o trabalho destaca os alvos errados das 

políticas sociais do governo, sendo que “falta de efetividade da política social brasileira 

não advém da ausência de recursos”. Nesse sentido, a redução de pobreza não depende 

da “inclusão de programas novos ou do aumento nos gastos sociais”1051, mas de uma 

melhor eficiência dos programas. E a eficiência está diretamente conectada às “políticas 

que visem a um melhor acesso dos pobres aos mercados de trabalho, produtos e 

insumos”.1052 

O tratamento dos problemas que infestam o Brasil passa sempre por um maior 

acesso aos mercados ou a criação desses, seja em parcerias público-privadas, em gestões 

diretamente privadas ou em benefícios que permitam o acesso ao mercado. Mesmo as 

propostas que parecem ter um cunho menos utilitário como o “agir diretamente sobre a 

desigualdade”, “políticas estruturais e compensatórias” ou “enfatizar transferências 

diretas” são explicadas a partir dos efeitos concorrenciais no sujeito desafortunado, 

estimulando os efeitos sobre os indivíduos em si, mais do que no agregado. 

A política macroeconômica continua como a base para se pensar os problemas 

para os economistas, mas é o estímulo do comportamento empresarial micro que 

compreende sua saúde a longo prazo. Como explica Pessôa: “reformas microeconômicas 

usualmente não geram impactos sobre o desempenho enquanto persistir desequilíbrio 

                                                           

1050 LISBOA, Marcos de Barro et alii. A Agenda Perdida: Diagnósticos e propostas para a retomada do 

crescimento com maior justiça social. Rio de Janeiro: Ministério da Fazenda, 2002. p. 28. 

1051 Ibid. p. 46. 

1052 Ibid. p. 49. 
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macroeconômico”.1053 As posições heterodoxas geram esse “desequilíbrio” ao tentarem 

afetar a produtividade microeconômica a partir de políticas macroeconômicas. Por isso, 

é sempre necessário lembrar os efeitos que sedutoras políticas econômicas heterodoxas, 

em qualquer lugar do mundo, podem causar. Elas não só são incapazes de gerar 

crescimento sustentado como distorcem os incentivos necessários para que o sujeito-

empresarial possa empreender. 

É assim que o termo confiança torna-se palavra-chave no Brasil da última década: 

como mediador entre a estabilidade macroeconômica e os incentivos corretos ao sujeito 

empresarial, cujo grande intérprete passa a ser o mercado financeiro. Se a confiança na 

concorrencialidade novo liberal e desenvolvimentista se relacionava com a propensão de 

investir do empresário a partir das variáveis do “mundo real”, na versão concorrencial 

neoliberal a confiança passa a apontar para a capacidade do Estado de manter a 

estabilidade e gerar confiança aos investidores de que o governo não distorcerá os 

incentivos para o bom funcionamento da economia. Um discurso do ministro da Fazenda 

Joaquim Levy expressa isso de forma clara: 

 

A antítese do sistema patrimonialista é a impessoalidade nos negócios do 

Estado, nas relações econômicas e na provisão de bens públicos, inclusive os 

sociais. Essa impessoalidade fixa parâmetros para a economia, protegendo o 

bem comum e a Fazenda Nacional, a qual então foca sua atividade no 

estabelecimento de regras gerais e transparentes. O que permite à iniciativa 

privada e livre se desenvolver melhor. Ela que dá confiança ao empreendedor 

de que vale a pena trabalhar sem depender, em tudo, do Estado.1054 
 

A transformação da ideia de confiança é um componente importante no modelo 

das expectativas racionais que gera a confrontação entre ortodoxia versus heterodoxia: o 

fato de que a ação do Estado não se restringe ao crowding out, mas sim às expectativas 

dos agentes. Isso porque, ao assumir homo economicus expectacional como base, não é o 

efeito real da intervenção do Estado que guiará as ações, mas como elas interferem nas 

expectativas dos agentes econômicos. Seguindo a versão das teorias expectacionais de 

que o homo economicus conhece o modelo, o que importa é mantê-lo estável. Um 

exemplo dessa interpretação no Brasil: 

 

                                                           

1053 PESSÔA, Samuel. Defasagens na política econômica. Folha de São Paulo. 08 de outubro de 2017. p. 

28. 
1054 Levy prega igualdade de oportunidades e fim do "patrimonialismo. Valor, 06 de Janeiro de 2015. 

Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/3845680/levy-prega-igualdade-de-oportunidades-e-fim-

do-patrimonialismo>. Acesso em: 21 de janeiro de 2019. 
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Os resultados apontam que a reputação fiscal e o alcance das metas de 

superávit primário sinalizam aos empresários um maior comprometimento do 

governo com as contas públicas, o que promove um aumento do otimismo 

desses empresários em relação aos seus negócios e à economia. Ou seja, 

quando a política fiscal é conduzida de maneira irresponsável (implicando em 

elevação da dívida pública e não cumprimento das metas de superávit 

primário), incertezas são geradas e as expectativas e a confiança dos 

empresários se deterioram, acarretando em pior desempenho econômico. Em 

suma, as evidências encontradas pelo presente estudo apontam que uma 

expansão fiscal tem um impacto negativo sobre o investimento privado distinto 

do tradicional efeito crowding out.1055 

 

O efeito disso é que a ortodoxia matemática pode ser traduzida pelo mercado 

financeiro. Como grande concentrador da reação dos agentes econômicos, o “mercado” 

passa a ser o provedor dos sinais das ações do governo em relação às expectativas. Se 

tomarmos como os investimentos eram pensados no ordoglobalismo novo liberal ou 

desenvolvimentista, podemos notar como isso gera uma modificação significativa na 

ideia de governança global. Estudamos como em meados dos anos 1950, emergiu uma 

série de instituições mundiais com o intuito de restringir o imperium dos governos 

nacionais através do dominium dos acordos transnacionais de respeito ao livre comércio. 

No entanto, respeitados os acordos, os governos nacionais tinham a capacidade de receber 

investimentos – de acordo com a liquidez do período — e alocá-los como melhor 

pretendessem. As restrições encontravam-se nos acordos políticos internos – novos 

liberais no comando, significaria um maior estímulo às iniciativas privadas; 

desenvolvimentistas no poder, uma maior participação do Estado na economia. 

Quando as expectativas se tornam basilares nos modelos econômicos, qualquer 

ação tende a atrair ou espantar os investidores. A relação da poupança externa - cuja 

necessidade sempre se fez presente em um país subdesenvolvido como o Brasil - com 

o plano interno transforma-se: é como se o país passasse também a ter um 

gerenciamento de shareholders, com o mercado financeiro fazendo esse papel. 

Isso não significa que o governo está impedido de interferir na economia. Pelo 

contrário, o ajuste torna-se constante nas ferramentas macroeconômicas, mas ele passa a 

ser entendido como técnica de ajuste pontual para gerar os sinais corretos para os agentes 

econômicos. Um exemplo é que, a partir de modelos macroeconômicos de pequena escala 

- que combinam curva de demanda agregada da economia, Curva de Phillips, a Regra de 

                                                           
1055 MONTES, Gabriel; ALMEIDA, André Felipe. Compromisso Fiscal, Expectativas Empresariais e 

Produção Industrial: O Caso Brasileiro. Revista Brasileira de Economia. Rio de Janeiro, v. 70, n. 2, Abr-

Jun 2016. p. 223. 
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Taylor e hipótese da paridade descoberta de juros1056-, o Banco Central pode definir a 

meta de inflação e outras políticas adequadas para o governo. A otimização técnica no 

manejo dos agregados tem sempre em vista a expectativas dos agentes, não passa nem 

mais pela versão hidráulica keynesiana, nem pela versão novo liberal de quebra de 

impedimentos que a própria dinâmica do mercado geraria. 

É a partir desses elementos técnicos que os ortodoxos apontam falhas em seus 

adversários. Combina-se a acusação de falta de conhecimento técnico – entender como 

funciona a economia – simbolizadas pelas pesadas acusações do economista Alexandre 

Schwartzman1057, com explicações técnicas sobre o perigo das intervenções heterodoxas. 

Dentro desse contexto, a taxa de juros torna-se o objeto pelo qual a explicação “técnica” 

compila os defeitos históricos identificados no novo modelo ortodoxo e explicita os erros 

de diagnóstico dos heterodoxos. 

É a alta taxa de juros nacional que destrona a raiz das teses heterodoxas na visão 

dos ortodoxos: a tese do autofinanciamento.1058Pois em um país com altas taxas de juros 

reais, a tese de autofinanciamento por meio do gasto que gera maior arrecadação não seria 

possível, pois os juros subiriam mais rapidamente do que a arrecadação. A taxa de juros 

funciona assim como o ponto central não só da política monetária, mas como marca dos 

defeitos nacionais. Afinal, taxa de juros alta significa uma baixa taxa de poupança e a 

baixa taxa de poupança sinaliza o alto gasto do Estado em contas de custeio 

institucionalizadas pela nossa constituição, fruto da mentalidade nacional-

desenvolvimentista heterodoxa. Como Pessôa resume: 

 

Meu interlocutor afirma que o baixo crescimento da produtividade no Brasil 

precisa ser enfrentado como os asiáticos fizeram: estímulo à indústria. Não 

nota que no leste asiático os juros são baixos. Juros baixos favorecem a 

indústria e o investimento em infraestrutura física, ambos intensivos em 

capital. O crescimento será bem maior. Os juros são baixos pois lá a poupança 

é elevada. Esta, por sua vez, é elevada pois a Previdência é considerada um 

                                                           

1056 MATOS, Silvia; PESSÔA, Samuel. Modelo Macroeconômico do IBRE/FGV (Versão Preliminar). 7 

de outubro de 2010. Disponível em: <http://portalibre.fgv.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C82C5440C7BFA01440D6F09401C00>. 

Acesso em: 29 de abril de 2019. 

1057 O nome de um de seus artigos jornalísticos já denuncia sua disposição: SCHWARTZMAN, 

Alexandre. Talvez 3 gerações bastem para vir algo inteligente no projeto econômico petista. Folha de São 

Paulo. 25 de julho de 2018. 

1058 É assim que Marcos Lisboa e Samuel Pessôa denominam a tese de que “basta gastar mais para ficar 

mais rico. Se essa dinâmica fosse possível, seria difícil entender o subdesenvolvimento de muitos países. 

Afinal, o aumento do gasto público aumenta a renda do país". O ex-Ministro da Fazenda Nelson Barbosa, 

em resposta ao que considera um “espantalho” criado pelos economistas ortodoxos, admite que “há 

minorias heterodoxas que acreditam que mais demanda resolve todo e qualquer problema", mas que a 

maneira como interpretada por Lisboa e Pessôa incorre em simplificações.  
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tema privado. O Estado pouco gasta com Previdência, e a carga tributária é 

baixa.1059 

 

É claro que a taxa de juros é o principal foco da política de todos os países desde 

o fracasso do controle de bases monetárias nos anos 80, porém vemos que quando os 

ortodoxos a discutem, ela traz consigo toda a série histórica que descrevemos. A 

importância disso é que o discurso funciona da mesma forma que Gudin e Bulhões, em 

meados do século passado, não condenaram o keynesianismo: devido às idiossincrasias 

nacionais, ele não seria solução para os problemas. Um exemplo é quando Pessoa 

compara a crise japonesa com o colapso da sua bolha financeira e imobiliária no começo 

dos anos 90 e o consequente paradoxo da poupança naquele país e a situação nacional. 

São os juros reais elevados que não permitem comparar as situações. Se há um 

componente irracional nos “espíritos animais” japoneses e uma preferência por liquidez; 

no Brasil, o não-investimento é puramente racional, já que fica abaixo da taxa de juros 

vigente.   

Para eles, é a tradição nacional-desenvolvimentista que não compreende as 

limitações que instrumentos como a taxa de juros explicitam. Isso que faz com que os 

heterodoxos acusem que elas sejam “definidas na Avenida Faria Lima e no Leblon”.1060 

Ao não reconhecerem esses limites, não assumem a responsabilidade do próprio país na 

construção da sua produtividade e prejudicam a elevação da concorrencialidade nacional 

acusando fantasmas de seus próprios defeitos. 

Partindo da questão técnica e do diagnóstico sobre os erros dos heterodoxos, há 

uma reconfiguração no conceito de populismo que permite que o “mercado” se torne o 

avaliador não só da gestão econômica, mas da própria política. A ideia de populismo 

econômico na América Latina surge no final dos anos 80 com Jeffrey Sachs, Rudiger 

Dornbusch e Sebastian Edwards1061 ainda conectada ao imperium, pois fixa-se na versão 

de conflitos de interesses de viés desenvolvimentista. Como Sachs explica: “alta 

desigualdade de renda na América Latina contribui para intensas pressões políticas por 

políticas macroeconômicas para aumentar a renda de grupos de baixa renda”.1062 No 

                                                           

1059 PESSÔA, Samuel. Um Debate Sobre Previdência. Folha de São Paulo. 04 de junho de 2017. p. 24. 

1060 PESSÔA, Samuel. Desenho da política monetária. Folha de São Paulo. 29 de outubro de 2017. p. 28. 
1061 SACHS, Jeffrey. "Social Conflict and Populist Policies in Latin America". In: BRUNETTE, Renato; 

DELL’ARINGA, Carlo. (eds.) Labor Relations and Economic Performance. Londres: MacMillan Press, 

1989; DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian. The Macroeconomics of Latin American 

Populism. Chicago: University of Chicago Press, 1991. 
1062 SACHS, Jeffrey. "Social Conflict and Populist Policies in Latin America". In: BRUNETTE, Renato; 

DELL’ARINGA, Carlo. (eds.) Labor Relations and Economic Performance. Londres: MacMillan Press, 

1989 p. 141. 
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entanto, se Sachs concentrava-se no conflito distributivo como fonte do populismo, 

podemos ver como os nossos ortodoxos inserem novos elementos que modificam os 

elementos de veridição do governar.   

Em artigo jornalístico, o economista Marcos Lisboa parece reproduzir a opinião 

de Sachs ao escrever que “as notícias de Brasília indicam descontrole na concessão de 

privilégios para grupos organizados, cada um procurando garantir o seu butim", mas logo 

na sequência, esclarece que "essa é apenas parte da história. Não se deve desprezar a 

combinação explosiva entre populismo e incompetência técnica”. Se o economista parece 

separar as duas coisas – populismo e incompetência – o texto em si deixa a distinção de 

lado. Focando-se nos erros técnicos do governo, conclui que não há “nada como o 

populismo incompetente, mesmo que bem-intencionado”.1063 

 Essa versão do populismo incompetente permite que o “mercado”, enquanto 

compilador das expectativas dos agentes racionais, torne-se o avalista da política. Toda a 

reflexão sobre os atrasos institucionais, o desenvolvimento do capital humano e o manejo 

“técnico” dos instrumentos macroeconômicos são concentrados na avaliação que o 

“mercado” faz do governo. Quando o populismo passa a incorporar a faceta do erro 

econômico “técnico”, a instituição (o “mercado) que supõe-se refletir a racionalidade do 

homo economicus expectacional, torna-se central como ponto de veridição do governar. 

Não podendo escorar-se em outras bases, o governo necessita do mercado 

financeiro – e seus intérpretes, os economistas ortodoxos — como guia das reformas 

necessárias para criação de incentivos corretos ao homem-empresarial. Como Lisboa 

explica em um artigo chamado Populismo: “Em países com a economia em ordem, como 

os Estados Unidos, em que o Executivo pouco interfere, governos populistas podem se 

restringir à retórica que anima a torcida organizada”.1064 

Se Dornbusch e Edwards já estabeleciam a importância do mercado financeiro ao 

escrever coisas como “o capital é móvel através das fronteiras, porém a mão-de-obra não 

é. O capital pode fugir dos males políticos, porém os trabalhadores estão presos”1065, as 

consequências eram visualizadas sempre em seus efeitos de longo prazo. Com a nova 

geração de ortodoxos e o mercado financeiro possuindo as mesmas bases expectacionais, 

a relação é imediata. Se a gestão macro se dá na gestão das expectativas dos agentes, o 

                                                           
1063 LISBOA, Marcos. Tiro no Pé. Folha de São Paulo. 15 de julho de 2018. 
1064 LISBOA, Marcos. Populismo. Folha de São Paulo. 05 de maio de 2019. 
1065 DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian. The Macroeconomics of Latin American Populism. 

Chicago: University of Chicago Press, 1991. p. 12. 
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“mercado”, ao aportar mais ou menos recursos, sinaliza diretamente os pontos de 

desacordo da gestão econômica.   

Com isso, o insulamento burocrático dos economistas passa menos pela 

concepção hidráulica do concorrencialismo novo liberal-desenvolvimentista – em que 

eram os quadros técnicos capazes de pensar o longo prazo — para a necessidade de 

estabilidade macroeconômica, que indica os sinais corretos de “não-intervenção estatal” 

ao mercado e promove os avanços institucionais que que geram os incentivos corretos ao 

sujeito-concorrencial. Marcos Lisboa não pestaneja ao discutir a possível independência 

do Banco Central: “É uma medida que traz mais transparência à política monetária e 

elimina ruídos que geram volatilidade no mercado no curto prazo. É algo que tira um 

pouco a flexibilidade do Executivo, mas que é positivo em termos de transparência”.1066 

O populismo econômico passa a estar muito menos conectado à relação direta 

entre governo e população, através de medidas de aumento de renda da população pobre, 

para traduzir-se em qualquer desvio que não o compromisso com medidas que 

promoveriam o sujeito-empresário e os incentivos que o fariam prosperar, tendo o 

“mercado eficiente” como seu juiz.  A economista-chefe da XP Investimentos, uma das 

maiores corretoras do Brasil, Zeina Latif deixa isso bastante claro quando, em seu artigo 

Teste de Populismo, explica que o discurso do presidente Jair Bolsonaro “reúne 

características populistas, mas não de um populista tradicional, pois não é direcionado às 

classes mais populares”.1067 Escapando dos termos do debate sobre populismo na Ciência 

Política, a autora conecta a relação direta que o governante estabelece com os governados 

na geração de incertezas que contaminam as expectativas dos agentes: 

 

As incertezas na política ceifam a confiança do setor privado. Há uma 

decepção para aqueles que acreditavam que, passada a eleição, contratações e 

projetos de investimento seriam destravados, pela melhora da confiança. Esta, 

no entanto, se esvai no lento avanço na agenda de reformas.1068 

 

A economista ortodoxa vai mais longe ao atribuir a capacidade de manutenção do 

governo em questão à sua capacidade de atender os desígnios dos agentes do mercado, 

como as agências de risco: 

 

O custo-benefício de aprovar a reforma para o governo seguinte é definir se 

ele terminará o mandato ou não. Sem a reforma, podemos ter uma reviravolta 

                                                           
1066 Economistas apoiam independência do Banco Central. Insper. 25 de abril de 2014. Disponível em: 

<https://www.insper.edu.br/noticias/economistas-apoiam-independencia-do-banco-central/>. Acesso em: 

15 de abril de 2019. 
1067 LATIF, Zeina. Teste de Populismo. O Estado de São Paulo. 10 de maio de 2019. p. 23. 
1068 Ibid. p. 23. 
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no ambiente macroeconômico, com mais rebaixamentos por agências de risco, 

descumprimento de amarras constitucionais que, no limite, podem 

comprometer o próprio mandato.1069 

 

 

Se isso é interpretado por diversas correntes políticas e boa parte da comunidade 

acadêmica como uma incapacidade do Estado nacional frente ao poder do mercado 

financeiro, deve-se notar que, a partir do nosso estudo, os economistas ortodoxos não 

precisam ser categorizados como “subservientes ao capital estrangeiro” ou outros epítetos 

ainda menos lisonjeiros para que se compreenda sua relação de afinidade com o mercado 

financeiro. Não é a financeirização que os transforma, mas sim a concepção a qual se 

filiam coaduna-se com o “mercado”. Quando as expectativas racionais se tornam a base 

do modelo, a macroeconomia estável, a racionalidade do mercado financeiro e a 

necessidade de erigir-se instituições que forneçam incentivos corretos são irradiadas a 

partir do sujeito-empresário neoliberal. É a necessidade de estimulá-lo que torna o 

conjunto ortodoxo coerente. Não há nele uma versão libertária de laissez-faire. O 

“mercado” não funciona como o regulador das relações sociais, ele aponta os pontos 

críticos no qual é necessário intervir para que o homem-empresário possa florescer.   

No entanto, ao defender essas posições os ortodoxos tornam-se alvos do que os 

heterodoxos chamam de sucateamento do país. Já estudamos como esses últimos tomam 

a financeirização como o grande mal que abateu o país nas últimas décadas, mas é preciso 

reconhecer um outro tipo de crítica: apoiada menos na divisão internacional do trabalho 

e mais na própria mecânica da financeirização. Ela é interessante porque nos permite 

entender como aquilo que entendemos como efeitos deletérios das políticas ortodoxas são 

efeitos que não partem da divisão entre países exploradores e explorados, mas sim da 

capacidade da ortodoxia em tornar-se intérprete da racionalidade concorrencial 

neoliberal.  

Se estudarmos o funcionamento do “mercado” no mundo atual, notamos que, 

como nos modelos macro, sua aceitação se dá muito mais como um mecanismo de 

capilarização da racionalidade do sujeito-empresarial do que a partir de benefícios de 

investimento real. O caso das grandes corporações é paradigmático. Como demonstram 

Rana Foroohar e Mariana Mazzucato, por exemplo, a abertura de capital das grandes 

empresas tem significado o momento em que elas passam a descender como pioneiras da 

                                                           
1069 LATIF, Zeina apud LIMA, Luís; Ribeiro, Ana Paula. Para analistas, novo governo terá pouco tempo 

para viabilizar Previdência. O Globo. 17 de fevereiro de 2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/para-analistas-novo-governo-tera-pouco-tempo-para-viabilizar-

previdencia-22407313. > Acesso em: 21 de abril de 2019. 
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inovação. Quando passam a ter que responder aos acionistas, sua tendência é reduzir os 

investimentos em inovação e engajar-se em processos de downsizing, de modo a garantir 

dividendos aos shareholders.1070   

A emergência do “mercado eficiente” e da macroeconomia com bases 

microeconômicas, baseadas nas expectativas racionais, faz com que a primazia do 

shareholder derivada do mercado financeiro seja expandido para toda a produção real 

porque as grandes empresas, ao remunerarem grande parte de seus quadros com ações, 

sincroniza os interesses da “produção real” com o mercado financeiro. 

Segundo a crítica heterodoxa, o problema é que o “mercado”, ao funcionar em 

curtíssimo prazo,1071 “distorce” os incentivos que deveriam funcionar como propulsores 

da economia. Ao estabelecer axiomas “irreais” sobre a capacidade racional dos agentes 

econômicos, a combinação entre macroeconomia neoliberal e mercado eficiente toma os 

efeitos visíveis de precarização da vida social como sinais do fortalecimento da economia. 

Com isso, mesmo que a educação seja o grande tema recorrente dos ortodoxos 

nacionais, a ideia de formação de capital humano a longo prazo confronta-se com a 

necessidade de geração de dividendos aos shareholders. É o mesmo conflito que grassa 

sobre as corporações de capital aberto, que entendem ser preciso investir em pesquisa e 

desenvolvimento que mantenham a marca relevante a longo prazo, mas que precisam 

gerar dividendos a curto prazo para os acionistas. O alto valor da ação de determinada 

empresa na bolsa é tido como um sinal de vigor, mas só pode ser atingido com cortes que 

minam sua capacidade de manter-se a longo prazo. Como se pode observar, a ortodoxia 

não está a serviço de países internacionais, apenas reproduz a racionalidade presente nos 

diversos aparatos de governar. Se os resultados das reformas macro e micro favorecidos 

pelo “mercado” não causam os efeitos esperados, é a permanência do atraso institucional 

que deve ser responsabilizada. 

Um artigo de 2018 de Ricardo Amorim, um dos economistas mais conhecidos do 

Brasil, é o que melhor tradutor da precarização do trabalho através da financeirização e o 

“empreendedorismo” nacional. Nele, Amorim explica que há um surto empreendedor no 

Brasil na última década mesmo com o “ambiente de negócios particularmente desafiador 

                                                           
1070 MAZZUCATO, Mariana. The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy, 

London: Alan Lane, 2018; FAROOHAR, Rana. Makers and takers: The rise of finance and the fall of 

American business. New York, NY: Crown Business, 2016. 
1071  “O tempo médio de retenção para investimento em capital, seja por indivíduos ou instituições, caiu 

implacavelmente: de quatro anos em 1945 a oito meses em 2000, dois meses em 2008 e (com o aumento 

do comércio de alta frequência) vinte e dois segundos até 2011 nos EUA”. MAZZUCATO, Mariana. The 

Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy, London: Alan Lane, 2018. p. 165. 
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a novas empresas que existe no Brasil, com muita burocracia, impostos elevados, baixa 

disponibilidade e alto custo de financiamento”.1072 Mesmo com esses obstáculos, “o 

Brasil juntou-se aos países desenvolvidos, onde há algum tempo tem aumentado o 

trabalho por conta própria, em função de novas tecnologias e contratos de trabalho mais 

flexíveis”.1073 Mesmo comemorando o fato, o autor reconhece que o empreendedorismo 

no Brasil é muito menos fruto da complexificação do trabalho do que da falta de 

alternativa que boa parte dos trabalhadores enfrentam.  

A partir daí, tem-se a separação da precarização do trabalho com a 

financeirização: se as vagas criadas no Brasil através da nova cultura empreendedora são 

de baixa qualidade, elas são resultantes da: 

 

[...]burocracia – em particular a regulamentação ambiental e trabalhista e o 

código do consumidor” e por isso são necessárias medidas que “aperfeiçoem a 

segurança jurídica e as leis de propriedade intelectual, de concorrência e 

falências, que reduzam a complexidade e a carga tributária e que facilitem o 

acesso a novos mercados, abrindo a economia brasileira”.1074  

 

Assim, enquanto os efeitos das crises financeiras e econômicas dos Estados 

Unidos e da Europa acabaram por gerar uma desconfiança em setores tipicamente 

ortodoxos de que o “mercado” pode funcionar como ponto de avaliação das políticas 

econômicas nacionais, no Brasil, a herança ibérica funciona como anteparo: se o 

empreendedorismo emergiu graças às reformas liberalizantes, a falta de crescimento e 

trabalhos qualificados se dá pelas barreiras criadas pelo nosso estatismo viciante. Essa 

visão permite que a reação contra o “globalismo” que tem florescido em todo o mundo 

não tenha o mercado financeiro como um de seus alvos no Brasil, uma característica 

presente até mesmo em movimentos favoráveis ao livre mercado (só precisamos lembrar 

que um dos lemas do Tea Party é “Main Street versus Wall Street”). Enquanto a 

subjetividade concorrencial se expande para além de seu emparelhamento com o discurso 

econômico ortodoxo (a partir do fracasso das políticas neoliberais), o discurso do 

iberismo funciona como uma barreira que permite que o “mercado” possa ser o centro do 

bom governar no Brasil. Estudaremos isso na conclusão desta tese. 

 

 

                                                           
1072  AMORIM, Ricardo. Brasil: Uma nova cultura empreendedora? Instituto Millenium. 21 de Abril de 

2018. Disponível em: <https://www.institutomillenium.org.br/artigos/brasil-uma-nova-cultura-

empreendedora/>. Acesso em: 15 de abril de 2019. 
1073 Ibid. 
1074 Ibid.   
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CONCLUSÃO 

 

 
Turning and turning in the widening gyre 

    The falcon cannot hear the falconer; 

    Things fall apart; the centre cannot hold; 

    Mere anarchy is loosed upon the world, 

    The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

    The ceremony of innocence is drowned; 

    The best lack all conviction, while the worst 

    Are full of passionate intensity. 

 

W.B Yeats – poeta irlandês 

 

 

Em 2017, durante a votação sobre o acolhimento da denúncia do Ministério 

Público ao Presidente Michel Temer pelo Congresso, o aliado do mandatário, o deputado 

Carlos Marun, esbravejava no plenário a notícia que acabara de receber: “O Banco 

Central diminuiu mais meio ponto na taxa de juros”! Esse fato vinha de encontro com o 

que a base aliada vinha afirmando: manter Temer no poder era necessário para a 

estabilidade da economia. Esse também foi um dos argumentos utilizados pelos juízes do 

Tribunal Superior Eleitoral para que a chapa Dilma/Temer não fosse cassada no mesmo 

ano. Tomado em conjunto com o impeachment da presidenta Dilma, em que a grave 

situação econômica foi repisada por todos que o desejavam, notamos como a 

economicização da política rapidamente atingiu um novo nível em nosso país. Podemos 

exemplificar isso com o surgimento de um termo que passou a ser ubíquo na cobertura 

jornalística e análises políticas: “precificar”. A partir desse vocábulo, todo evento passou 

a ser filtrado a partir do mercado financeiro: desastres naturais como o rompimento da 

barragem da Samarco ou escândalos políticos como a gravação do presidente Temer pelo 

dono da JBS, cada acontecimento passou pela inspeção dos efeitos que causariam no 

mercado financeiro. 

Para Dardot e Laval, esse é um sintoma do “florescer na crise” no neoliberalismo. 

A maneira como a “linguagem mercadológica” ganhou novo status na nossa crise iniciada 

em 2015 é o modo de ser do neoliberalismo para os autores. Em seu livro recém-lançado, 

Never-Ending Nightmare, os escritores franceses absorvem a “doutrina de choque” de 

Naomi Klein como essência não só do capitalismo, como descreve a autora, mas sim da 

governamentalidade neoliberal. A propalada “crise” do neoliberalismo seria na verdade 

o seu modo de existir. Somente ao existir como perpétua crise que os neoliberais 

conseguiriam se aproveitar da precariedade da situação da população – econômica e 
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emocional – para fazer avançar a agenda perversa da austeridade.1075 A preeminência do 

raciocínio mercadológico em tempos de crise se daria pela capacidade que os grupos 

neoliberais têm de eleger suas pautas como soluções na terra arrasada econômica e 

emocional do território em questão. 

Concordamos nesse ponto com os autores, da mesma maneira que Klein provou-

se profética sobre a aptidão dos “donos do dinheiro” se aproveitarem dos momentos mais 

frágeis das nações (Shock Doctrine foi escrito em 2007).1076 Mas apontamos o livro de 

Dardot e Laval por outro motivo: os autores franceses — que se destacaram no debate 

intelectual por ampliarem a análise de Foucault do neoliberalismo como uma nova 

racionalidade política — concentram-se no texto de 2019 na denúncia da rede de poderes 

que sustentam o neoliberalismo. Com isso, apesar de rejeitarem a conhecida tese de David 

Harvey sobre a coalizão neoliberal1077 e continuarem recorrendo à noção de 

governamentalidade, o livro de 2019 não escapa de ser um texto-denúncia sobre a forma 

como governos, mercado financeiro, empresas multinacionais, mídia e ciência econômica 

ortodoxa se unem no esforço de sustentar e garantir a concentração de renda nas mãos 

dos mais ricos. 

O problema é que, apesar de existir poucas coisas mais bem documentadas do que 

o esforço de dominação por parte desses grupos nas últimas décadas, ao não definir de 

forma nítida a separação entre a racionalidade neoliberal de sua apropriação por esses 

grupos, os autores deixam a impressão de que a governamentalidade neoliberal é um 

projeto consciente de apropriação do excedente, à la Harvey. Em nossa percepção, o 

resultado mais grave é a proposta feita por eles de que estaria surgindo um “novo 

neoliberalismo” e que personagens políticos como Trump, Orbán, Salvini e Bolsonaro 

seriam uma continuidade natural da dominação neoliberal: a partir do momento em que 

as medidas de austeridade atingem um nível insustentável, entram em cena modelos de 

política populistas e autoritários para lhes dar suporte. Este é um diagnóstico bastante 

corrente na esquerda e a publicação do novo livro de Dardot e Laval busca inseri-lo no 

terreno da governamentalidade. Porém, essa análise é contraposta pelas atitudes desses 

líderes de extrema-direita contra o que entendem como globalismo neoliberal 

(explicaremos como Bolsonaro é uma exceção no fim dessa conclusão). 
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Alguns exemplos nos parecem bastante indicativos: o livro de Bob Woodward 

relatando os bastidores da Casa Branca nos dois primeiros anos de governo Trump é 

recheado de momentos de confrontos entre o desejo do presidente estadunidense de 

protecionismo contra a explicação de uma gama de assessores de como isso fere os 

interesses norte-americanos. O livro, que se provou bombástico por revelações pitorescas 

do funcionamento da administração, tenta oferecer mais do que anedotas ao tornar esse 

um de seus temas recorrentes: a inabilidade do presidente em entender como o comércio 

mundial funciona.1078 Enquanto Laval e Dardot elegem o sistema legal da União Europeia 

como a realização do ordoliberalismo e a concretização do neoliberalismo enquanto 

separação do tecnicismo econômico contra a vontade popular, o primeiro-ministro da 

Itália, Matteo Salvini pede para que a Comissão Europeia “respeite o povo italiano” em 

relação às constantes denúncias daquela contra o orçamento “irrealista” do governo. Em 

2011, o primeiro-ministro de extrema-direita da Hungria, Viktor Orbán violou as regras 

da União Europeia sobre o pagamento de dívidas de maneira bastante acintosa, lançando 

um desafio para o BCE e a Comissão Europeia e posicionando-se como um nacionalista 

contra os poderes globalistas da Europa.1079 Poderes que Orbán não cansa de denunciar 

como resultantes da suposta conspiração esquerdista e globalista na qual o investidor 

George Soros estaria engajado. 

A agenda desses governantes – e daqueles que os apoiam – floresceu sobre um 

solo de rejeição à agenda de austeridade. O antiglobalismo desses governantes não pode 

ser dissociado de uma enorme rejeição ao dominium das regras dominantes de livre 

comércio, mesmo que este não seja sempre o foco central. Enquadrá-los no papel de 

carrascos a serviço do neoliberalismo parece-nos profundamente equivocado. Que 

continuem muitas vezes a reproduzir as políticas econômicas mainstream arremete-nos 

muito mais ao que Chris Harman chama de “capitalismo zumbi”1080 e Colin Crouch de 

“estranha não-morte do neoliberalismo”1081: mesmo que a Crise de 2008 tenha fraturado 

gravemente o discurso neoliberal, ele continua a funcionar pois está entranhado nas 

burocracias silenciosas dos mecanismos de reprodução do capital e não um projeto 

consciente de manutenção do projeto neoliberal ortodoxo. 
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No nosso entendimento, o desafio é compreender como a extrema-direita 

conseguiu surgir como desafio ao neoliberalismo ortodoxo da elite econômica e seu 

descrédito após a Crise de 2008 dentro da racionalidade política concorrencial neoliberal, 

não contra ela. Ou seja, contra a ortodoxia neoliberal ao mesmo tempo que representa a 

racionalidade política neoliberal. 

Apesar de Mitchell Dean entender a ascensão dessa extrema-direita como         

“menos uma forma de governamentalidade do que uma antigovernamentalidade, uma 

busca de um retorno a um mercado puro ou virtuoso ou à economia nacional, não mais 

amarrada pela regulamentação governamental”,1082 acreditamos que esse retorno à 

economia nacional não é um esforço de antigovernamentalidade, mas deve ser 

entendido como um momento em que a ortodoxia econômica perde a sua legitimidade 

como única via de progresso do sujeito-empresarial. 

Se retomarmos a governamentalidade concorrencial neoliberal como um processo 

de subjetivação em que o sujeito-empresário se torna o modo pelo qual o indivíduo 

entende-se dentro dos mecanismos do governar, poderemos notar efeitos que ultrapassam 

e muito o neoliberalismo como fruto do dogmatismo ortodoxo reproduzido pelos 

economistas. A disputa já citada entre a extrema-direita e as instâncias de governança 

neoliberal revelam isso.  

Para isso, devemos lembrar que, em nossa interpretação, o concorrencialismo 

neoliberal é um desdobramento do concorrencialismo e sua gramática é a 

macroeconomia. A emergência do populismo na última década é uma reação não só às 

políticas de austeridade, mas ao quadro de tecnicização da gestão político-econômica que 

a própria gestão concorrencial macroeconômica acarretou. Como bem explica Ian 

Bremmer: “esses líderes não estão disputando que o governo deveria ser maior ou menor, 

que deveria cobrar menos impostos ou gastar mais. Eles estão desafiando o direito de 

‘elites’ para fazer as regras que governam nossas vidas”.1083 O defeito de análises 

progressistas é que, ao separar o keynesianismo da governamentalidade concorrencial, 

equacionando a relação dominium/imperium às correntes neoliberais, deixam de lado que 

a relação hidráulica da gestão econômica é inaugurada pela macroeconomia keynesiana. 

O populismo de direita confronta exatamente isso ao estabelecer a nação como o sujeito 

do discurso econômico. Mas este enfrentamento não tem como base um reavivamento 
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das versões pré-macroeconômicas, como a nationalekonömie de Friedrich List, mas sim 

uma versão do sujeito-empresarial derivado da história e tradições nacionais. É a partir 

daí que é a extrema-direita agregar tanto as pautas progressivas da esquerda com a 

ortodoxia neoliberal dentro daquilo que é entendido como uma ofensiva globalista. 

Para melhor compreender a situação, podemos tomar uma série de estudos que 

descrevem a contribuição dos partidos de esquerda para a ascensão do neoliberalismo, 

títulos como Reclaiming the State de William Mitchell, Leftism Reinvented de Stephanie 

Mudge e The Sovereign Consumer de Niklas Olsen são os exemplos mais recentes.1084 

Neles, a adoção do keynesianismo pela esquerda mainstream funcionou como passagem 

dos programas neoliberais no momento em que as teses keynesianas enfrentaram 

problemas. Não é por menos que, como já citamos, presidentes representativos da 

esquerda como Carter, Miterrand e Gallagher impuseram ajustes de austeridade antes que 

seus sucessores liberais o fizessem. O que se pode extrair desses trabalhos é a contribuição 

que a absorção do keynesianismo pelos partidos de esquerda levou a uma tecnicização 

das propostas que isolou a economia da política. Vamos mais além ao entender que não 

só não é o momento neoliberal que estabelece esse corte, mas que ele está implícito na 

própria gramática macroeconômica. Com isso, o salto do keynesianismo para os modelos 

de expectativas racionais em plataformas de partidos progressista não é uma grande 

ruptura, mas sim um desenvolvimento dentro da mesma racionalidade.   

William Mitchell é o mais explícito nesse sentido, já que argumenta que ascensão 

da extrema-direita corresponde a uma repolitização do Estado, em contraposição à 

despolitização surgida a partir do keynesianismo e continuada com os neoliberais. Se 

concordamos com o autor nesta análise, entendemos que, ao não levar em conta a 

racionalidade concorrencial neoliberal, ele é um exemplo típico do fracasso progressista 

em oferecer soluções consideradas factíveis pela sociedade. Isso porque Mitchell condena 

a tecnicização, mas oferece respostas calcadas na hidráulica keynesiana. Assim, define 

como remédio para a crise atual a Modern Monetary Theory (a famosa MMT, que causou 

frenesi na ciência econômica brasileira em 2019 com sua defesa por André Lara Resende) 

que, em resumo, estipula que o Estado não possui restrições de emissão já que a moeda é 

fruto do Estado. Nesse caso, ao determinar o pleno emprego como objetivo primeiro 
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(empregador de última instância nas palavras de Randall Wray), o Estado repolitizaria a 

economia de forma a torná-la democrática. O problema de abordagens como essa não 

está, em nossa percepção, nas falhas técnicas da MMT, mas no fato de que, ao não 

compreender as modificações causadas na governamentalidade concorrencial neoliberal, 

essas propostas continuem tendo o mesmo destino: a ridicularização. Isso ocorre porque 

a solução continua a ser oferecida na noção de otimização de agregados, sem levar em 

conta a emergência de uma nova racionalidade de subjetivação.  

Por isso que, até a ascensão da extrema-direita, somente a ortodoxia econômica 

conseguiu mobilizar os elementos mais salientes da governamentalidade neoliberal como 

seus. Noções como eficiência e a liberdade na construção da subjetividade individual 

foram tomadas como conceitos naturais à versão ortodoxa. Só ela teria a capacidade de 

atender os novos desejos da população. 

Os ortodoxos conseguiram se apropriar do discurso e popularizar suas noções de 

ciência econômica – que escanteiam heterodoxias como a MMT – porque os heterodoxos, 

conectados ainda à ideia de reificação e da alienação como resultados inerentes das 

relações de troca, acreditam que somente com fim do sujeito-empresário é que se pode 

criar uma versão de mundo que escape às garras do consórcio entre multinacionais, 

mercado financeiro, mídia corporativa e ciência econômica ortodoxa. Para eles, a noção 

do sujeito-empresário neoliberal remete sempre a uma situação em que ele é capturado 

por forças de reprodução do capital. Wendy Brown denuncia o “esvaziamento” da 

democracia que um mundo de sujeitos-empresariais cria e Laval e Dardot sugerem a 

criação do “comum” como forma de combate.  

O resultado disso é que as alternativas progressistas estão sempre em descompasso 

com a racionalidade política. A rejeição do sujeito-empresário com as mesmas 

características que se rejeita a alienação dos consumidores – como produtos de dominação 

– faz com que os projetos alternativos ao dogmatismo neoliberal se concentrem na 

tentativa de se criar o “novo” (o impensável) ou o retorno às versões coletivistas geradas 

em momentos anteriores. Não é surpresa que isso permita que o consórcio ortodoxo tenha 

conseguido sucesso. Porque o fato do neoliberalismo explorar as fragilidades emocionais 

a partir das crises — como Klein, Dardot e Laval defendem – deve ser entendido a partir 

da noção de que eles ativam noções familiares nas populações em crise. A narrativa da 

dona-de-casa suábia de Merkel, que já nos referimos, é um exemplo do sujeito poupador, 

mas conecta-se diretamente com gramática do empreendedorismo e a criação de 

processos gerenciais inovadores que permitem que uma nação em crise saia dessa 
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situação. Ao se tornar a única a defender o empreendedorismo como primeiros passos 

para o fim de crises, a ortodoxia se conecta ao “senso comum”, ao raciocínio 

concorrencialista neoliberal.  

O que a narrativa de denúncia do globalismo revela não é uma transformação da 

racionalidade, mas sim sua ruptura com o discurso econômico ortodoxo e sua conexão 

com pautas culturais progressistas. Se economistas como Gary Becker defendem a ciência 

econômica ortodoxa como remédio para curar males sociais, culturais e históricos através 

do livre comércio, há uma clara revolta nos apoiadores de pautas da extrema-direita a essa 

livre concorrência entre os povos a partir da própria racionalidade empreendedora. Com 

isso, a defesa de fronteiras funciona como defesa da alma empreendedora da nação e não 

como mecanismo de catching-up. O discurso contra a imigração se dá pela sua baixa 

especialização e o rebaixamento de salário que isso causa e não pela necessidade da 

economia nacional se desenvolver, como era o caso do nacionalismo econômico dos 

séculos XIX e XX.  

Na Europa e nos Estados Unidos, a crise econômica e o descrédito da ortodoxia 

que a seguiu (especialmente com seu apoio aos bailouts), tornou o Estado presa fácil de 

um discurso em que seja o protagonista de um retorno às raízes míticas da nação. Nesses 

países, o globalismo funciona como distorção de uma sociedade anteriormente 

constituída e harmônica. A versão concorrencialista novo liberal-desenvolvimentista é 

destronada pela sua incapacidade de reconhecer os méritos empreendedores já 

constituídos da população. Burlar a “meritocracia” se confunde com fornecer subsídios 

para grupos que não fazem parte da sociedade. Daí o tema da imigração ser atravessado 

pela gramática econômica. Enquanto os defensores da versão macroeconômica 

keynesiana ressaltam a vantagem dos imigrantes para a otimização do modelo econômico, 

a extrema-direita não reconhece o espírito empreendedor nos “forasteiros”. O que parece 

uma versão farsesca de um velho debate é, na verdade, uma disputa sobre o próprio sujeito 

empresarial da governamentalidade neoliberal. 

Nancy Fraser busca analisar a ascensão da extrema-direita a partir do conceito de 

“neoliberalismo progressista”. Para a filósofa, os eleitores de Trump não rejeitaram o 

neoliberalismo tout court, mas sim o neoliberalismo progressista — a união dos novos 

movimentos sociais (feminismo, racismo, multiculturalismo e direitos LGBTQ) com 

setores de negócios simbólicos e de serviços (Sillicon Valley, Hollywood e Wall Street). 

Essa repulsa viria do fato de que noções como “a diversidade e o empoderamento, que 
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poderiam, em princípio, ter objetivos diferentes, agora refletem políticas que devastaram 

a indústria e o que antes eram vidas de classe média”. 1085 

Essa identificação das pautas identitárias com o neoliberalismo teria se 

desenvolvido nas últimas três décadas e ratificada com a eleição de Bill Clinton em 1992. 

A maneira como isso ocorreu foi a partir da identificação do “progresso” com 

meritocracia ao invés de igualdade. Assim: 

 

Ocorreu um equacionamento: da ’emancipação’ com o surgimento de uma 

pequena elite de mulheres, minorias e gays “talentosos” na hierarquia 

corporativa do vencedor leva tudo, em vez de com a abolição deste último. 

Esses entendimentos liberal-individualistas de "progresso" substituíram 

gradualmente os entendimentos mais expansivos, anti-hierárquicos, 

igualitários, sensíveis à classe, anticapitalistas da emancipação que 

floresceram nos anos 1960 e 1970.1086   
 

O desmantelamento das políticas sociais foi “coberto com um verniz de carisma 

emancipatório”. A esquerda, ao não conseguir fornecer uma narrativa viável de crítica à 

financeirização com uma visão emancipatória antissexista, antirracista e anti-hierárquica, 

fora derrotada. Em nossa percepção, a autora acerta ao notar como os processos de 

subjetivação, do indivíduo como projeto, puderam ser combatidos pela extrema-direita, 

mas deixa de reconhecer como o sujeito-empresarial percorre todo o tecido social, não 

somente as partes que constituem o neoliberalismo progressista. Entendendo que, como 

viemos argumentando, a retórica política da extrema-direita também parte da 

identificação do progresso com a meritocracia (da racionalidade neoliberal), não é preciso 

entender sua ascensão como resultado do “prejuízo da desindustrialização, agravado pelo 

insulto do moralismo progressista, que rotineiramente os considerava culturalmente 

atrasados”.1087 

Não é uma suposta contrariedade ao fato de ser considerado atrasado que impulsiona a 

rejeição desse neoliberalismo progressista. Livros como Angry White Men, Strangers in 

Their Own Land ou Desagregação1088, ao buscarem o estado emocional dos apoiadores 

de políticos de extrema-direita em sua vivência diária nos EUA, mostram o ressentimento 

da parcela que se sente desprivilegiada pelas políticas do Estado em favor de minorias. A 
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maior parte das versões que entendem as escolhas políticas dessa população como frutos 

do atraso e ignorância não levam em conta como as políticas progressistas ferem a versão 

empresarial do sujeito empresarial branco, heterossexual e protestante. Os diversos 

preconceitos são atravessados por essa noção: O Estado e os organismos internacionais, 

que promovem medidas progressistas favoráveis às minorias, passam a ser os 

responsáveis pela repressão do espírito empresarial.  

Mas se o neoliberalismo é rejeitado tout court nos Estados Unidos e nos países da 

Europa, como explicar a parceria entre o conservadorismo moral do presidente Jair 

Bolsonaro com o ultraliberalismo de seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes? Se 

recorrermos ao percurso percorrido pela nossa tese, podemos formular uma hipótese para 

essa diferença: enquanto as políticas de austeridade são confundidas com a opressão de 

uma sociedade concorrencial já formada nessas regiões; no Brasil, a percepção da falta 

da sociedade concorrencial faz com que o Estado ibérico seja visto como o principal 

oponente à ascensão do sujeito empreendedor.   

No Brasil, há a separação do globalismo em sua versão cultural e econômica. Se 

a população ainda não se constituiu como sociedade concorrencial, não há como se 

recorrer a símbolos do passado. A extrema-direita aceita o mercado como guia de 

destruição dos vícios ibéricos para constituir uma sociedade concorrencial porque não 

possui uma base nacional sobre a qual se apoiar. Como pudemos estudar que todo 

discurso econômico nacional se constituiu a partir do diagnóstico do vício histórico que 

interditou a capacidade da sociedade nacional, destruir o Estado a partir do discurso 

ortodoxo neoliberal se torna a alternativa ao concorrencialismo novo liberal-

desenvolvimentista. Gerar uma sociedade concorrencial é rejeitar as tradições ibéricas do 

Estado e da sociedade.  

Dessa forma, não é o neoliberalismo progressista que é rejeitado, e sim o Estado 

tout court. A versão do Estado ibérico permite a associação de seu papel na perversão dos 

incentivos ao sujeito-empresarial com o conservadorismo moral a partir dos subsídios a 

grupos que não o fizeram por merecer. A recusa do Programa Bolsa-Família mistura-se 

com narrativas como “bolsa-travesti”, “bolsa-presidiário”, “bolsa-drogado” e outras. O 

Estado, como irradiador do vício ibérico, permite a sobrevivência de grupos supostamente 

autodestrutivos. Assim, enquanto a retórica conservadora é utilizada pela extrema-direita 

na Europa e nos Estados Unidos como forma de fortalecimento do Estado, o contrário 

ocorre em nosso país. 
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Dessa maneira, o discurso da extrema-direita nacional de ruptura com o sistema 

não só mantém a ortodoxia econômica intacta como se conecta à sua versão de depuração 

do Estado. Não concebendo a população nacional como base do discurso antissistema, 

dados os seus vícios ibéricos, a necessidade de romper com o globalismo e seu 

progressivismo cosmopolita não alcança os órgãos de gestão econômica. Enquanto em 

outros países, órgãos como FMI e Banco Mundial são colocados ao lado da ONU e outros 

organismos de governança global; na visão da extrema-direita brasileira, eles são 

entendidos como antípodas: as recomendações econômicas são bem-vindas enquanto as 

sociais, culturais e de direitos humanos são rejeitadas. Sem uma sociedade concorrencial 

ativa, capaz de erguer o país através de suas virtudes históricas, é o ideal do mercado que 

prevalece como instituidor da “nova ordem”. Não surpreende que as Forças Armadas 

passem a se destacar na nossa visão de extrema-direita: elas se tornam o tipo ideal da 

ordem, de depuração do Estado ibérico para que as forças do mercado possam imperar. 

Não são seus feitos históricos que convidam a admiração da população, pouco lembrados 

e celebrados. São as Forças Armadas como destacadas dos vícios da população nacional, 

como se a participação na caserna os depurasse. Se nossa tese busca demonstrar que o 

neoliberalismo não é um “plano” iniciado experimentalmente no Chile de Pinochet, a 

nossa extrema-direita sonha com essa versão: uma ordem autoritária, capaz de desviar 

dos vícios nacionais e instituir a prosperidade através do livre mercado.  
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